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EXPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE SPECIALIZATE



STIMAȚI ORGANIZATORI, PARTICIPANȚI 
ȘI OASPEȚI AI EXPOZIȚIILOR! 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este principalul promotor 
și susținător al noilor tehnologii și inovații  ce sporesc competitivitatea în sectorul 
agricol. Cu acest ”motto”, ministerul participă tradițional, la fiecare ediție a expozi-
ției internaționale specializate MOLDAGROTECH și târgul internațional specializat 
FARMER, pentru a saluta și a da asigurări producătorilor de tehnologii moderne, că 
asemenea evenimente sunt o platformă extraordinară de comunicare, de schimb 
de experiență și o oportunitate de promovare. 

MOLDAGROTECH–ul reunește producătorii de mașini și utilaje, tractoare și combi-
ne, sisteme de alimentare cu apă și de irigare inovatoare și moderne pentru agricul-
tură, echipamente pentru industria alimentară, utilaj tehnologic, piese de schimb și 
de completare, mijloace, de protecție a plantelor și îngrășăminte etc. 

FARMER–ul, la rândul său, reunește producătorii și distribuitorii de semințe, produse 
pentru cultivarea și protecția plantelor; sistemelor de irigare, serelor pentru culti-
varea legumelor și fructelor, inclusive și reprezentanți ai instituțiilor de cercetare, 
asociațiilor și universităților de profil, fapt ce favorizează stabilirea parteneriatelor și 
schimbul de bune practici. 

Obiectivul organizării acestor expoziții, în țara noastră, este de a dezvolta și menține 
un parteneriat prosper și viabil cu agenți economici din alte state, dar și pentru a 
ne conforma standardelor pieței europene. Important este faptul că fermierii, spe-
cialiștii din sector, dar și vizitatorii găsesc aici produse și activități de un vast interes 
pentru fiecare. 

Stimați vizitatori și participanți ai expozițiilor, Vă doresc tuturor ca ediția din acest an 
să fie remarcată prin realizări fructuoase, pentru a trece la o nouă treaptă de coope-
rare prin extinderea piețelor de desfacere pentru produsele autohtone și aprovizio-
narea pieței interne cu produse de calitate.

Îmi exprim încrederea că, în comun vom contribui la dezvoltarea sectorului agricol 
din țara noastră, iar producătorilor le doresc rezultate palpabile, durabile și multă 
izbândă, așteptându-i la următoarele ediții cu noi succese și realizări frumoase. 

Dragi oaspeți, bine ați venit în Republica Moldova. Să aveți un sejur memorabil.

Georgeta MINCU 
Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

DEAR ORGANIZERS, PARTICIPANTS AND GUESTS 
OF THE EXHIBITIONS! 

The Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment is the main pro-
moter and supporter of new technologies and innovations that increase competitive-
ness in the agricultural sector. With this “slogan”, the Ministry traditionally participates at 
each edition of the International specialized exhibition MOLDAGROTECH and the inter-
national specialized fair FARMER, to greet and give assurances to the manufacturers of 
modern technologies that such events are an extraordinary platform of communication, 
exchange of experience and an opportunity for promotion. MOLDAGROTECH brings to-
gether manufacturers of equipment and machinery, tractors and combines, innovative 
and modern systems of water supply and irrigation for agriculture, equipment for the 
food industry, technological equipment, spare parts and accessories, plant protection 
products and fertilizers, etc. 

The FARMER, in turn, brings together manufacturers and distributors of seeds, products 
for the cultivation and plant protection; irrigation systems, greenhouses for growing 
vegetables and fruits, including representatives of research institutions, associations and 
universities, which favors the establishment of partnerships and the exchange of good 
practices.

The objective of organizing these exhibitions in our country is to develop and maintain 
a prosperous and viable partnership with economic agents from other countries, but 
also to adjust and align with European market standards. It is important that farmers, 
specialists in the sector, but also visitors find products and activities of great interest for 
each of them.

Dear visitors and participants of the exhibitions, I wish this year’s edition to be crowned 
with fruitful achievements that will enhance the move to a new stage of cooperation by 
expanding the outer markets for local products and supplying the internal market with 
quality products. 

I am confident that, together, we will contribute to the development of the agricultural 
sector in our country, and I wish the producers  tangible, sustainable results and much 
success, looking forward to seeing them at the next editions with new successes and 
beautiful achievements. 

Dear guests, welcome to the Republic of Moldova. Have a memorable stay.

Georgeta MINCU
Minister of Agriculture, Regional Development and Environment

GEORGETA MINCU,
Ministrul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului 
al Republicii Moldova



STIMAȚI INVITAȚI ȘI PARTICIPANȚI LA EXPOZIȚIA 
MOLDAGROTECH 2019,

Am onoarea să vă salut din partea companiei AgroProfi - reprezentantul oficial al 
corporaţiei Case IH în Republica Moldova. Putem spune cu certitudine că agricultu-
ra este un sector important și unul prioritar, iar dezvoltarea ei ocupă un loc aparte în 
economia ţării noastre. De aceea expoziția MOLDAGROTECH trezește un interes real 
și în fiecare an atrage un număr mare de participanţi si vizitatori. 
Desigur, expoziția prezintă interes, în primul rând, pentru fermierii din Moldova, fi-
indcă lor le revine sarcina dificilă de a dezvolta o agricultură rentabilă în condiţiile 
creșterii continue a costului resurselor, schimbărilor climatice și deficitului de per-
sonal calificat. Pentru atingerea acestor obiective, e necesar să se lucreze mai rapid, 
mai eficient și mai eficace. Acest lucru poate fi realizat numai prin implementarea 
tehnologiilor de economisire a resurselor și utilizarea mașinilor moderne corespun-
zătoare. 
Expoziția MOLDAGROTECH le permite fermierilor să se familiarizeze cu o gamă lar-
gă de mașini, să negocieze ori să obţină consultaţii, să discute asupra posibilităţii 
de finanțare cu bănci sau instituții financiare. Realizând importanța și semnificația 
expoziției specializate pentru agricultura Moldovei, corporaţia Case IH și AgroProfi 
de mai mulți ani își asumă rolul de sponsor general al Moldagrotech. Suntem încre-
zători că desfășurarea pe larg a acestui eveniment va contribui la o dezvoltare mai 
intensă a domeniului, la accelerarea proceselor de implementare a unor tehnologii 
eficiente energetic și la promovarea inovațiilor în sfera agriculturii. Le dorim din toa-
tă inima organizatorilor, participanților și oaspeților expoziției MOLDAGROTECH o 
muncă rodnică de succes, realizarea obiectivelor formulare, extinderea domeniului 
de aplicare a parteneriatelor de afaceri și cooperare!

Cu stimă,
Vladimir Ghiliov,
directorul AgroProfi

DEAR PARTICIPANTS AND GUESTS 
OF MOLDAGROTECH 2019 EXHIBITION,

I am delighted to welcome you on behalf of AgroProfi company – the official representa-
tive of Case IH in the Republic of Moldova. It may safely be said, that agriculture is an im-
portant and priority sector, and its development occupies a special place in the economy 
of our country. For that reason, MOLDAGROTECH specialized exhibition is of genuine 
interest and attracts a large number of participants and visitors from year to year. 
Of course, first of all, the exhibition is interesting for Moldovan farmers, because they are 
faced with a difficult task of profitable farming in the conditions of constantly increas-
ing cost of resources, climate change and shortage of qualified personnel. In order to 
achieve the desired goals, it is necessary to work faster, more cost-effective and efficient. 
This can be attained only by introducing resource-saving technologies and accompany-
ing modern technology. 
MOLDAGROTECH exhibition allows you to get acquainted with a wide range of equip-
ment, to negotiate or get advice, to discuss the possibility of financing with banks or 
financial institutions. Realizing the importance and significance of the specialized exhi-
bition for the agriculture of Moldova, Case IH Corporation and AgroProfi company have 
been the General sponsor of MOLDAGROTECH for several years. We are positive that 
the large-scale holding of this event contributes to more intensive development of the 
industry, accelerating the introduction of energy-efficient technologies and the spread 
of innovations in the field of agriculture. From the very bottom of my heart I wish on 
the organizers, participants and guests of MOLDAGROTECH exhibition successful fruitful 
work, achievement of goals, expansion of business partnership and cooperation! 

Cooperatively yours,
Ghiliov Vladimir
Director of AgroProfi
  

VLADIMIR GHILIOV,
Director AgroProfi



STIMAŢI AGRICULTORI, STIMAŢI COLEGI! 

Tranziţia la relaţiile economice de piaţă în sectorul agrar din Republica Moldova ne-
cesită soluţionarea multor probleme din acest domeniu. 
Unele din ele ţin de activitatea gospodăriilor ţărănești (de fermieri), care continuă 
zi de zi să se afirme tot mai mult ca nuclee economice primare în organizarea sec-
torului agricol privat, păstrînd identitatea lor juridică și înbinînd chibzuit activitatea 
individuală cu cea cooperatistă și asociativă.
Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova – componentă a societăţii civile, are 
drept scop primordial susţinerea fermierilor în această perioadă dificilă de relansare 
în circuitul agricol al adevăraţilor gospodari și oameni de afaceri din satele noas-
tre. Importanţa agriculturii în Republica Moldova depășește cu mult ponderea ei în 
structura produsului  intern brut.
În  acest  context,  Federaţia  participă  activ  la  organizarea  expoziţiei anuale “Far-
mer”, având toată încrederea că participanţii la această manifestare expoziţională 
sunt exponenţii adevăraţi ai evoluţiei Reformei Agrare din Republica Moldova.
FNFM este mândră de ei și le acordă toată atenţia și sprijinul necesar.
Doresc succes participanţilor în competiţia pentru cea mai bună prezentare la expo-
ziţie și în activitatea lor zilnică de plugari ai gliei.

Valeriu COSARCIUC,
Președintele Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova

DEAR PARTICIPANTS, DEAR COLLEAGUES!

Transition to market economic relations in agricultural sector of the Republic of Moldova 
makes us find solutions for many problems of this domain. 
Some of them refer to activity of farmer’s households, which day by day prove to be a 
nuclear of primary economy in organization of private agricultural sector, having kept 
juridical identity as well as make the best use of combining of individual activity with 
cooperative and associative ones.
The National Federation of Farmers from Moldova that is a component of our civil so-
ciety has its direct aim to render primary support at this difficult period of involving in 
agricultural sector and help farmers to become real masters and businessmen of our 
country side. Importance of agriculture in the Republic of Moldova by much oversteps 
its contribution to internal gross volume of products.
In this context, the Federation actively participates in organizing of the “Farmer” Inter-
national Specialized Exhibition, being certain that participants of the manifestation are 
real exhibitors of the evolution of the Agricultural Reform of the Republic of Moldova. 
NFFM is proud of them and would give all its attention and necessary support.
I wish participants to be presented in the best way at the exhibition and also success in 
their day-by-day activity of ploughmen.

Valeriu COSARCIUC,
President of the National Federation of Farmers of Moldova

VALERIU COSARCIUC,
Președintele Federaţiei 
Naţionale a Fermierilor
din Moldova



IRINA GHILFANOVA,
Director general interimar 
al C.I.E. „Moldexpo” S.A.

STIMAŢI REPREZENTANŢI AI DOMENIULUI AGRICOL!

Sunt foarte bucuroasă să vă salut, în anotimpul bilanţurilor, la Săptămîna agrară de 
la “Moldexpo”! Acest eveniment important pentru complexul agroindustrial reuneș-
te expoziţiile internaţionale specializate „Moldagrotech”, „Farmer” și tîrgurile „Animal 
show”, „Toamna de aur”. Manifestările sunt organizate de C.I.E „Moldexpo” S.A. de 
comun cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Federaţia Naţi-
onală a Fermierilor din Moldova și beneficiază de susţinerea sponsorului general al 
expoziţiei „Moldagrotech”, compania AgroProfi, dealer oficial CASE I H in Moldova și 
a partenerului media general, Agro TV Moldova, căror le aducem mulţumiri.
Evenimentul expoziţional reprezintă un adevărat indiciu al progreselor realizate în 
sectorul agricol și păstrează poziţiile de top pe agenda expoziţională, fiind agreat 
de organisme internaţionale din domeniu, precum UFI, EURASCO. Este important 
faptul că, expoziţiile reprezintă o platformă de comunicare și de creare a contactelor 
între producători și cumpărători, de întreţinere a dialogului cu partenerii de afaceri, 
de promovare a imaginii, ofertei și noutăţilor, de studiere a cererii și extindere a 
pieţelor de desfacere. 
Expoziţiile și-au cîștigat binemeritat reputaţia de forum instructiv, generator și pro-
motor de noi idei. Programul de afaceri include seminare, conferinţe, prezentări, 
consultaţii ale specialiștilor, diverse concursuri etc. Cei mai buni reprezentanţi ai 
asociaţiilor, gospodăriilor ţărănești și de fermieri se vor implica în competiţia pentru 
titlul „Fermier-Lider”. Mostre de tehnică, produse și tehnologii de ultimă oră vor face 
obiectul concursului internaţional profesional “Noutatea Anului”. O bună oportuni-
tate pentru relevarea tinerelor talente și promovarea specialiștilor începători este 
conferinţa tineretului studios de la Universitatea Agrară din Moldova cu genericul 
„Agrogeneraţia”. 
Evenimentul în întregime demonstrează că sectorul agrar trece printr-o metamor-
foză pozitivă, iar misiunea de bază, care îi revine, este de a elucida și a susţine po-
tenţialul complexului agricol din Republica Мoldova – baza economiei naţionale. 
Nu-mi rămîne decît să urez tuturor realizarea obiectivelor propuse, succese partici-
panţilor și vizitatorilor și să ne revedem la ediţiile viitoare!

Irina Ghilfanova,
Director general interimar al C.I.E. „Moldexpo” S.A.

DEAR REPRESENTATIVES OF THE AGRICULTURAL SECTOR!

I am very happy to greet you, in this season of summing up results, at the Agricultural 
Week at Moldexpo! This important event for the agro-industrial sector brings togeth-
er the International specialized exhibitions Moldagrotech, Farmer and the fairs Animal 
Show and Golden Autumn. The events are organized by IEC Moldexpo SA jointly with 
the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, the National Fed-
eration of Farmers of Moldova, with the support of the general sponsor of the exhibition 
Moldagrotech, the company AgroProfi, official dealer CASE IH in Moldova, and the gen-
eral media partner, Agro TV Moldova, to whom we express our gratitude. 

The exhibition is a true indicator of the progress made in the agricultural sector and 
keeps the top position on the exhibitions agenda, recognized by international organi-
zations in the field, such as UFI and EURASCO. The exhibitions represent a platform for 
communication and contacts between manufacturers and buyers, for maintaining the 
dialogue with business partners, for the promotion of the image, the offer and the last 
achievements, for assessing the demand and  expanding the retail markets.
The exhibitions have earned their reputation as an educational forum, generator and 
promoter of new ideas. The business program includes seminars, conferences, pres-
entations, consultations of specialists, various contests, etc. The best representatives of 
associations and farming households will be involved in the competition for the title 
“Farmer-Leader”. Samples of the latest equipment, products and technologies will be 
evaluated in the framework of the international contest “Novelty of the Year”. A good 
opportunity for revealing the young talents and promoting the emerging specialists is 
the conference of young students from the Agricultural University of Moldova with the 
generic “AgroGeneration”. 
The event as a whole demonstrates that the agricultural sector is undergoing deep posi-
tive changes, and its basic mission is to put in evidence and support the potential of the 
agricultural sector in the Republic of Moldova - the basis of the national economy. 
I wish everyone to achieve the proposed objectives, many successes to the exhibitors 
and visitors and I hope to see you again at the future editions of these events!

Irina Ghilfanova,
Acting General Director IEC Moldexpo SA
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Expoziţie internaţională specializată de echipamente medicale, 
preparate farmaceutice și de stomatologie, ediţia a XXV-a
XXV-я Международная специализированная выставка 
медицинского оборудования, медикаментов и стоматологии
25th International specialized exhibition of medical equipment, 
pharmaceuticals and stomatology

September 11 – 13

MOLDMEDIZIN & MOLDDENT
www.moldmedizin.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mărfuri, utilaje şi materii 
prime pentru industria uşoară, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка товаров, 
оборудования и сырья для легкой промышленности
20th International specialized exhibition of products, equipment 
and raw materials for the light industry

October 31 – November 3

FASHION EXPO
www.fashion.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente şi tehnologii 
pentru complexul agroindustrial, ediţia a XXXVII-a
XXXVII-я Международная специализированная выставка машин, 
оборудования и технологий для агропромышленного комплекса
37th International specialized exhibition of equipment and technologies 
for the agro-industrial sector

October 16 – 19

MOLDAGROTECH (AUTUMN) 
www.moldagrotech.moldexpo.md

Expoziţie internaţională specializată de mobilă, utilaje, scule, materiale şi 
accesorii pentru fabricarea mobilei, ediţia a XX-a
XX-я Международная специализированная выставка мебельной 
продукции, оборудования, инструментов, материалов и фурнитуры для 
производства мебели  
20th International specialized exhibition of furniture, equipment, tools, raw 
materials and accessories for furniture manufacture

November 28 – December 1

EXPO MOBILA
www.furniture.moldexpo.md

Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, tehnologii 
agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXII-a
XXII-я Международная специализированная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, инвентаря, технологий и ремесел
22nd International specialized exhibition-fair of produce, agricultural 
equipment, technologies and crafts

October 16 – 19

FARMER
www.farmer.moldexpo.md

Târgul cadourilor de Crăciun, ediţia a XVI-a
XVI-я Ярмарка рождественских подарков
16th Fair of Christmas Gifts

December 20 – 24

CRĂCIUNUL ACASĂ 
www.christmas-fair.moldexpo.md

FAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAMFAIRS AND EXHIBITIONS PROGRAM



PROGRAMUL
Expoziţiilor internaţionale specializate 

MOLDAGROTECH și  FARMER
16 – 19 octombrie 2019

Organizator:   Centrul Internaţional de Expoziţii  “Moldexpo” S.A.

Coorganizatori:  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; 
   Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova 

Sponsor 
general:

Partener media 
general:

Parteneri 
informationali:

16 octombrie, miercuri
10:00 - 18:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW pav. central, nr.2, nr.3, 

spaţii exterioare

11:00 Ceremonia de inaugurare a Expoziţiilor internaţionale specializate  MOLDAGROTECH 
(autumn) şi FARMER

pav. nr.2

11:15 - 12:45 Ziua Femeii din mediul rural
Organizator: Federația Națională a Fermierilor din R.M.

Sala de conferinte, 
Pav.central

13:00 - 14:20 Seminar:
1. Importanța estimării valorii nutritive a nutrețurilor în alimentația animalelor.
2. Biotehnici moderne în reproducția animalelor de fermă.
Organizator: I.P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină 
Veterinară

Sala de conferinte, 
Pav.central

13:00-16:00 FORUMUL ELEVILOR și  STUDENȚILOR 
din instituțiile de învățământ cu profil agroalimentar
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, PROIECTUL UNI-
UNII EUROPENE: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

Pav.2 Standul 
ProDidactica

14:30 - 15:20 Seminar:
1. Progresul genetic, obținut în cadrul “I.P. Porumbeni” și perspectivele institutului în 
asigurarea producătorilor agricoli cu semințe calitative de hibrizi competitivi de po-
rumb. 
2. Unele aspecte tehnologice noi la cultivarea porumbului și perspectiva de extensiune 
a hibrizilor marca ”Porumbeni”.
Organizator: I.P. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”

Sala de conferinte, 
Pav.central

15:30-17:45 Seminar: Promovarea și exportul fructelor moldovenești pe piețe noi
Organizator: AGRO PLACE S.R.L.

Sala de conferinte, 
Pav.central

16:00-17:00 Prezentări ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar
Universitatea Agrară din Moldova 
Școala Profesională din Leova
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  PROIECTUL UNI-
UNII EUROPENE: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

Pav.2 Standul  
ProDidactica

17 octombrie, joi

10:00 - 18:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW pav. central, nr.2, nr.3, 
spaţii exterioare

9:30 – 11:00  Brifing în cadrul evenimentului AGROGENERATIE
1. Tema: Tehnologia de producere și utilizare a capcanelor cu feromoni în protecția 
plantelor
     Referent: BATCO Maxim, student an. 2, UASM 
     Conducător: CROITORU Nichita, dr., conf. univ., UASM
2. Tema: Particularitățile tehnologice de cultivare a lalelelor în cultura forțată
     Referent: SANDU Sanda, student an. 3, UASM 
     Conducător: NOVAC Tatiana, dr., lect. univ., UASM
3. Tema: Inul pentru ulei – importanţa şi tehnologia de cultivare  
     Referent: SÎRBU Gheorghe, student an. 3, UASM. 
     Conducători: BEŞLEAGA IGOR, dr., conf. univ., 
     GOROBEȚ Vladimir., dr., conf. univ., UASM.
Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Sala de conferinte, 
Pav.central

10:30-11:00 ”Învățământul ne aseamănă – calitatea ne deosebește”
Colegiul Agroindustrial din Ungheni

Pav.2  Standul 
ProDidactica

11.00-11.30 ”Colegiul ne unește”
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi

Pav.2  Standul 
ProDidactica

11.30-12.00 ”Enigma unei istorii de succes”
Colegiul Agroindustrial Gheorghe Răducan din Grinăuți

Pav.2  Standul 
ProDidactica

13.00-13.30 ”Rod spre lumină întru promovarea agriculturii”
Master-class: ”Tehnica servirii vinurilor. Degustarea produselor cu indicație geografică 
protejată Pestil de Valea Râului
Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău

Pav.2  Standul 
ProDidactica

13.30-14.00 ”Prin formare aducem viitorul în prezent” 
Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul

Pav.2  Standul 
ProDidactica

14.00-14.30 ”Tradiție, educație, performanță” 
Colegiul Agroindustrial din Râșcani

Pav.2  Standul 
ProDidactica

14.30-15.00 ”Specialități de succes – oportunități majore de angajare în câmpul muncii”
Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

Pav.2  Standul 
ProDidactica

15.00-15.30 „De 112 ani furnizor de specialiști calificați în domeniul tehnic agricol” Colegiul Tehnic 
Agricol din Soroca
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,  PROIECTUL 
UNIUNII EUROPENE: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

Pav.2  Standul 
ProDidactica

11:00-13.00 Seminar: Verein Donau Soja Sala de ședințe, standu-
rile participanților



13:10-14:00 Seminar: Oportunități de finanțare în domeniul agriculturii, oferite de partenerii externi.
Organizator: Proiectul ”Livada Moldovei” 

Sala de conferinte, 
Pav.central

14:10 - 15:30 Prezentări: 
1. Agricultura conservativă și perspectivele dezvoltării în Republica Moldova.
2. Tendințe în selecția mondială de mere și soiuri de perspectivă pentru Republica 
Moldova.
Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Sala de conferinte, 
Pav.central

15:40 – 17:40 Masă rotundă: Realizări științifice și perspective în domeniul horti-viticol
1.Particularitățile procedeelor agrotehnice utilizate la vița de vie.
2. Particularitățile protecției viței de vie în anul 2019.
3. Sortimentul culturilor pomicole, realizări și perspective.
4. Producerea materialului săditor devirusat (VF) în Republica Moldova.
Organizator: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 

Sala de conferinte, 
Pav.central

18 octombrie, vineri 

10:00 - 18:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW pav. central, nr.2, nr.3, 
spaţii exterioare

9:15 – 9:45 Masă rotundă: Masuri de sporire a productivității agricole si adaptare la schimbările 
climatice. Oportunități de finanțare în cadrul Programelor IFAD.
Organizator: Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD

Sala de conferinte, 
Pav.central

Prezentări ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic din domeniul agroalimentar. 
Master-class-uri, program artistic etc.

Pav.2  Standul 
ProDidactica

10:30-11:00 ”Prin greutăți spre victorie, prin calitate spre excelență”
Master-class: ”Carving: tăierea artistică în fructe și legume”
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți

Pav.2  Standul 
ProDidactica

11.00-11.30 ”Împreună creăm viitorul”
Școala Profesională din Bubuieci

Pav.2  Standul 
ProDidactica

11.30-12.00 „Portal educațional e-learning în agricultura ecologică”
Asociația Patronală „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică”   
(MOVCA)

Pav.2  Standul 
ProDidactica

13.00-15.00 Întâlniri cu protagoniștii unor istorii de succes

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, PROIECTUL UNI-
UNII EUROPENE: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE IN REPUBLICA MOLDOVA

Pav.2  Standul 
ProDidactica

10.00 – 12.30 Masă rotundă: Protecția plantelor
1. Gestionarea produselor de uz fitosanitar cu regim strict reglementat”.
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului  (Direcția politici 
în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală)
Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertili-
zanților
2. Aplicarea metodelor ecologice în protecția plantelor.
Organizator: I.P. Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţia Plantelor.
3. Combaterea organismelor dăunătoare în plantaţiile viticole,  în condiţiile anului 2019”.
Organizator: I.P. Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

Sala de conferinte, 
Pav.central

12:45 - 13:30 Prezentare:  Mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar.
Elaborări tehnico-științifice pentru protecția plantelor.
Organizator: Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă «Mecagro»

conferinte, 
Pav.central

13:40 - 14:20 Masă rotundă: Arenda terenurilor agricole
Organizator: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (Serviciul politici în 
domeniul fondului funciar și îmbunătățiri funciare)

Sala de conferinte, 
Pav.central

14:30 - 16:00 Masă rotundă: Abordări tehnologice în cadrul managementului sustenabil al resurselor 
de sol.
Organizator: I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”

Sala de conferinte, 
Pav.central

16:30-17:30 Prezentare: Farmer Expert.
Organizator: “Market-Molexport” S.R.L.

Sala de conferinte, 
Pav.central

19 octombrie, sâmbătă

10:00 - 16:00 Program expoziţii MOLDAGROTECH (autumn), FARMER și ANIMAL SHOW pav. central, nr.2, nr.3, 
spaţii exterioare

11:00 Ceremonia de premiere a învingătorilor concursurilor organizate în cadrul expoziţiei 
FARMER:
- Concursul Fermier-Lider – 2019
- Concursul animalelor de rasă cu potențial genetic înalt. 
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Mol-
dova; Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova;  C.I.E.  “Moldexpo” S.A.

pav.  nr.2

11:30 Ceremonia de premiere a învingătorilor concursului Noutatea Anului – 2019, organizat 
în cadrul expoziţiei MOLDAGROTECH. 
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Mol-
dova; CIE  “Moldexpo” S.A.

pav. central



ПРОГРАММА
Международных специализированных выставок

  MOLDAGROTECH и FARMER
16 – 19 октября  2019

Организатор:  Международный выставочный центр “Moldexpo” АО 

Соорганизаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова, 
  Национальная федерация фермеров Молдовы

Генеральный 
спонсор

Генеральный 
медиа партнер:

Информационные 
партнеры:

16 октября, среда
10:00 - 18:00 Работа выставок MOLDAGROTECH (autumn), FARMER и ANIMAL SHOW Центр.пав., пав.№2 и №3, 

открытая выставочная 
площадка

11:00 Официальная церемония открытия Международных специализированных 
выставок MOLDAGROTECH (autumn) и FARMER

пав.№2 

11:15 - 12:45 День сельских женщин 
Организатор: Национальная федерация фермеров Молдовы

Конференц-зал, 
Центр. пав.

13:00 - 14:20 Семинар:
1. Важность оценки пищевой ценности кормов в питании животных.
2. Современная биотехника в разведении сельскохозяйственных животных.
Организатор:  Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и 
ветеринарии 

Конференц-зал, 
Центр. пав.

13:00-16:00 ФОРУМ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
учебных заведений агропродовольственного профиля
Организаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды; ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Пав. №2
Стенд ProDidactica

14:30 - 15:20 Семинар:
1. Генетический прогресс, полученный в Институте растениеводства «Порумбень» 
и перспективы института в обеспечении сельскохозяйственных производителей 
качественными семенами конкурентоспособных гибридов кукурузы. 
2. Некоторые новые технологические аспекты выращивания кукурузы и 
перспективы расширения гибридов марки “Порумбень”.
Организатор: Институт растениеводства “Порумбень”

Конференц-зал, 
Центр. пав.

15:30-17:45 Семинар: «Продвижение молдавских фруктов на новые экспортные рынки»
Организатор: AGRO-PLACE S.R.L.

Конференц-зал, 
Центр. пав.

16:00-17:00 Презентации учреждений профеcaсионально-технического образования 
агропродовольственной сферы
Аграрный университет Молдовы
Профессиональная школа г. Леова
Организаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды; ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Пав. №2
Стенд ProDidactica

17 октября, четверг

10:00 - 18:00 Работа выставок MOLDAGROTECH (autumn), FARMER и ANIMAL SHOW Центр.пав., пав. №2 и №3, 
открытая выставочная 
площадка

9:30 – 11:00 Брифинг в рамках мероприятия АГРОПОКОЛЕНИЕ
1. Тема: Технология производства и использования феромонных ловушек в защите 
растений
Докладчик: БАТКО Махим, студент 2-го курса, ГАУМ 
Руководитель: КРОИТОРУ Никита, dr., доцент, ГУАМ
2. Тема: Технологические особенности выращивания тюльпанов в форсированной 
культуре
Докладчик: САНДУ Санда, студент 3-го курса ГАУМ 
Руководитель: НОВАК Татьяна, кандидат наук, преподаватель, ГАУМ
3. Темы: Лен для масла - значимость и технология выращивания
Докладчик: СЫРБУ Георге, стдент 3-го курса, ГАУМ 
Руководители: БЕШЛЯГА Игорь, кандидат наук, доцент, ГАУМ
ГОРОБЕЦ Владимир, кандидат наук, доцент, ГАУМ
Организатор: Государственный Аграрный Университет Молдовы 

Конференц-зал, 
Центр. пав

10:30-11:00 ”Образование делает нас похожими – качество нас отличает”
Сельскохозяйственный колледж г. Унгень 

Пав. №2
Стенд ProDidactica

11.00-11.30 ”Колледж нас объединяет”
Сельскохозяйственный технический колледж с. Светлый

Пав. №2
Стенд ProDidactica

11.30-12.00 ” Загадка истории успеха”
Агропромышленный колледж им. Георге Редукана с. Гринауць

Пав. №2
Стенд ProDidactica

13.00-13.30 ”Образование для продвижения сельского хозяйства”
Мастер-класс: ”Техника подачи вина. Дегустация продуктов с защищенным 
географическим указанием Pestil de Valea Râului”
Центр передового опыта в виноградарстве и виноделии г. Кишинэу

Пав. №2
Стенд ProDidactica

13.30-14.00 ” Через обучение мы приносим будущее в настоящее” 
Центр передового опыта в области садоводства и аграрных технологий с. Цаул

Пав. №2
Стенд ProDidactica

14.00-14.30 ” Традиция, образование, производительность” 
Агропромышленный колледж г. Рышкань

Пав. №2
Стенд ProDidactica

14.30-15.00 ”Успешные специальности - основные возможности трудоустройства”
Колледж ветеринарной медицины и экономики сельского хозяйства с. Братучень

Пав. №2
Стенд ProDidactica

15.00-15.30 Сельскохозяйственный технический колледж г. Сорока - уже 112 лет готовит 
квалифицированных специалистов для агротехнической сферы 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды;  ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Пав. №2
Стенд ProDidactica



11:00-13.00 Семинар: Verein Donau Soja Конференц-зал, стенды 
участников

13:10-14:00 Семинар: Возможности финансирования в сфере сельского хозяйства, 
предлагаемые внешними партнерами.
Организатор: Проект ”Livada Moldovei” 

Конференц-зал, 
Центр. пав.

14:10 - 15:30 Презентации: 
1. Консервативное сельское хозяйство и перспективы развития в Республике 
Молдова.
2. Тенденции в области мировой селекции яблок и перспективные сорта для 
Республики Молдова 
Организатор: Государственный Аграрный Университет Молдовы

Конференц-зал, 
Центр. пав.

15:40 – 17:40 Круглый стол: Научные достижения и перспективы в области садоводства и 
виноградарства  
  1. Особенности агротехнических процессов, используемых в виноградниках
  2. Особенности защиты винограда в 2019 году.
  3. Ассортимент плодовых культур, достижения и перспективы.
  4. Производство безвирусного посадочного материала в Республике Молдова.
Организатор: Научно-практический институт садоводства и пищевых технологий

Конференц-зал, 
Центр. пав.

18 октября, пятница

10:00 - 18:00 Работа выставок MOLDAGROTECH (autumn), FARMER и ANIMAL SHOW Центр.пав., пав. №2 и №3, 
открытая выставочная 
площадка

9:15 – 9:45 Круглый стол: Меры по повышению продуктивности сельского хозяйства и 
адаптации к изменению климата. 
Возможности финансирования в рамках программ МФСР (Международный Фонд 
Развития Сельского Хозяйства (IFAD)

Организатор: Объединенная группа внедрения программ  МФСР (IFAD)

Конференц-зал, 
Центр. пав.

Презентации учреждений професионально-технического образования 
агропродовольственной сферы
Мастер-классы, художественная программа и др.

Пав. №2
Стенд ProDidactica

10:30-11:00 «Через трудности к победе, через качество к совершенству»
Мастер-класс: ”Карвинг - фигурная резка овощей и фруктов”
Центр передового опыта в сфере услуг и переработки пищевых продуктов г. Бэлць

Пав. №2
Стенд ProDidactica

11.00-11.30 «Вместе создаем будущее»
Профессиональная школа с. Бубуечь

Пав. №2
Стенд ProDidactica

11.30-12.00 «Образовательный портал электронного обучения в органическом сельском 
хозяйстве»
Ассоциация работодателей “Альянс создания цепочки стоимости в органическом 
сельском хозяйстве”
(MOVCA) 

Пав. №2
Стенд ProDidactica

13.00-15.00 Истории успеха. Встречи с героями.
Организаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды;  ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Пав. №2
Стенд ProDidactica

10.00 – 12.30 Круглый стол: Защита растений
1. Управление средствами защиты растений со строго регламентированным 
режимом.
Организаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития 
и окружающей среды Республики Молдова (Управление политикой в 
области защиты растений и безопасности пищевых продуктов растительного 
происхождения). 
Государственный центр сертификации и одобрения фитосанитарных продуктов и 
удобрений
2. Применение экологических методов в области защиты растений.
Организатор: И.П. Институт генетики, физиологии и защиты растений
3. Борьба с вредными организмами на виноградниках в условиях 2019 года.
Организатор: И.П. Научно-практический институт садоводства и пищевых 
технологий

Конференц-зал, 
Центр. пав.

12:45 - 13:30 Презентация: Технические средства для агропродовольственного сектора.
Научно-технические разработки по защите растений 
Организатор: ГП Институт сельскохозяйственной техники «Мекагро»

Конференц-зал, 
Центр. пав.

13:40 - 14:20 Круглый стол: Аренда сельскохозяйственных площадей
Организатор: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Республики Молдова (Служба политики в области земельного 
фонда и мелиорации)

Конференц-зал, 
Центр. пав.

14:30 - 16:00 Круглый стол: Технологические подходы в рамках устойчивого управления 
почвенными ресурсами.
Организатор: И.П. Институт почвоведения, агрохимии и защиты почвы им. 
Николая Димо

Конференц-зал, 
Центр. пав.

16:30-17:30 Презентация: Фармер Эксперт.
Организатор: Маркет Молэкспорт

Конференц-зал, 
Центр. пав.

19 октября, суббота

10:00 - 16:00 Работа выставок MOLDAGROTECH (autumn) и FARMER Центр.пав., пав. №2 и №3, 
открытая выставочная 
площадка

11:00 Церемония награждения победителей конкурсов, организованных в рамках 
выставки FARMER:
- Конкурс Fermier-Lider – 2019
- Конкурс породистых животных с высоким генетическим потенциалом.
 Организаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Республики Молдова; Национальная федерация фермеров 
Молдовы; МВЦ “Moldexpo” АО

Пав. №.2

11:30 Церемония награждения победителей конкурса Новинка Года – 2019, 
организованного в рамках выставки MOLDAGROTECH (autumn). 
Организаторы: Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды Республики Молдова; МВЦ  “Moldexpo” АО.

Центр.пав.



PROGRAM
of the International specialized exhibitions

MOLDAGROTECH and FARMER
October 16 – 19, 2019

Organizer:   International Exhibition Centre Moldexpo SA 

Co-organizers:  Ministry of Agriculture, Regional  Development  and Environment of the Republic of Moldova; 
   National Federation of Farmers of Moldova

General 
sponsor:

General media 
partner:

Media
partners:

October 16, Wednesday
10:00 - 18:00 Exhibitions MOLDAGROTECH (autumn), FARMER and ANIMAL SHOW Central pav., no.2, no.3, 

outdoor area 

11:00 Official opening of International specialized exhibitions
MOLDAGROTECH (autumn) and FARMER

pav. no.2

11:15 - 12:45 Day of the Woman from rural area 
Organizer: National Federation of Farmers from Moldova 

Conference room,
central pav.

13:00 - 14:20 Seminar:
    1. The importance of estimating the nutritional value of fodder in animal nutrition. 
    2. Modern biotechniques in the breeding of farm animals. 
Organizer: Scientific-Practical Institute of Biotechnologies in Zootechnics and Veterinary 
Medicine

Conference room,
central pav.

13:00-16:00 FORUM  of  STUDENTS
from agricultural educational institutions 
Organizers: Ministry of Agriculture, Regional  Development  and Environment;  
PROJECT OF THE EUROPEAN UNION: THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA

Pav. no. 2
stand  ProDidactica

14:30 - 15:20 Seminar:
    1. Genetic progress achieved by Porumbeni and the perspectives of the Institute in 
providing agricultural producers with qualitative seeds of competitive corn hybrids. 
    2. New technological aspects in corn cultivation and the perspective of extension of 
Porumbeni brand hybrids. 
Organizer:  Institute of Phytotechnics Porumbeni 

Conference room,
central pav.

15:30-17:45 Seminar: Promotion and export of Moldovan fruits on new markets
Organizer:  AGRO PLACE 

Conference room,
central pav.

16:00-17:00 Presentations of  technical vocational institutions in the agri-food field
State Agricultural University of Moldova
Leova Vocational School 
Organizers: Ministry of Agriculture, Regional  Development  and Environment;  
PROJECT OF THE EUROPEAN UNION: THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA

Pav. no. 2
stand  ProDidactica

October 17, Thursday

10:00 - 18:00 Exhibitions MOLDAGROTECH (autumn), FARMER and ANIMAL SHOW Central pav., no.2, no.3, 
outdoor area

9:30 – 11:00  Briefing in the framework of AGROGENERATIE event
1. Theme: Technology for the production and use of pheromone traps in plant 
protection 
By: BATCO Maxim, 2nd yr student, SAUM 
Supervisor: CROITORU Nichita, PhD, associate professor, SAUM 
2. Theme: Technological peculiarities of tulips cultivation in forced culture 
By: SANDU Sanda, 3rd yr student, SAUM 
Supervisor: NOVAC Tatiana, Dr.,  univ. teacher, UASM
3. Theme: Linseed for oil - importance and cultivation technology 
By: SÎRBU Gheorghe, 3rd yr student, SAUM 
Supervisors: BEŞLEAGA IGOR, PhD, associate professor, 
GOROBEȚ Vladimir, PhD, associate professor, SAUM.
Organizer: State Agricultural University of Moldova 

Conference room,
central pav.

10:30-11:00 “Education is similar - quality is different”
Ungheni Agricultural College 

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica

11.00-11.30 “The College unites us”
Svetlâi Agricultural Technical College 

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica

11.30-12.00 “Secret of a Success Story”
Grinauți Agro-Industrial College ‘Gheorghe Răducan’  

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica

13.00-13.30 “Education to promote agriculture”
Master-class: “Technique of wine serving. Tasting of products with protected geographi-
cal indication Pestil de Valea Râului”
Center of Excellence in Viticulture and Winemaking, Chisinau

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica

13.30-14.00 “Education brings the future closer”
Center of Excellence in Horticulture and Agricultural Technologies,  Țaul

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica

14.00-14.30 “Tradition, education, performance”
Râșcani Agro-industrial College 

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica

14.30-15.00 “Successful specialties lead to major employment opportunities”
Brătușeni College of Veterinary Medicine and Agricultural Economics 

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica

15.00-15.30 “For 112 years supplier of qualified specialists in the agricultural technical field” 
Soroca Technical and Agricultural College
Organizers: Ministry of Agriculture, Regional  Development  and Environment;  
 PROJECT OF THE EUROPEAN UNION: THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA

Pav. no. 2 stand 
ProDidactica



11:00-13.00 Seminar: Verein Donau Soya Conference room,, 
exhibitors’ stands 

13:10-14:00 Seminar: Financing opportunities in the field of agriculture, offered by external partners.
Organizer: Project ”Livada Moldovei” 

Conference room,
central pav.l

14:10 - 15:30 Presentations: 
     1. Conservative agriculture and development prospects in the Republic of Moldova. 
     2. Trends in the world selection of apples and promising varieties  for the Republic of 
Moldova. 
Organizer: State Agricultural University of Moldova

Conference room, 
central pav.

15:40 – 17:40 Round table: Scientific achievements and prospects in the field of horticulture-viticulture 
1. Particularities of the agri-technical processes used in the vineyards. 
2. Peculiarities of the vine protection in 2019. 
3. Nomenclature of fruit cultures, achievements and prospects. 
4. Production of virus free planting material (VF) in the Republic of Moldova. 
Organizer: Scientific-Practical Institute of Horticulture and Food Technologies

Conference room,
central pav.

October 18, Friday

10:00 - 18:00 Exhibitions MOLDAGROTECH (autumn), FARMER and ANIMAL SHOW Central pav., no.2, no.3, 
outdoor area

9:15 – 9:45 Round table: Measures to increase agricultural productivity and adapt to climate 
change.
Funding opportunities within the IFAD Programs. 
Organizer: Consolidated Unit for the Implementation of IFAD Programs

Conference room,
central pav.

Presentations of technical vocational institutions in the agri-food field
Master classes, concert, etc.

Pav. no. 2
stand  ProDidactica

10:30-11:00 “Through hardships to victory, through quality to excellence”
Master-class: “Carving: artistic cutting of fruits and vegetables”
Center of Excellence in Services and Food Processing, Balti

Pav. no. 2
stand  ProDidactica

11.00-11.30 “Together we create the future”
Bubuieci Professional School 

Pav. no. 2
stand  ProDidactica

11.30-12.00 “Educational portal e-learning for organic farming”
 Employers’ Association “Alliance of the Value Chain in Organic Agriculture” (MOVCA) 

Pav. no. 2
stand  ProDidactica

13.00-15.00 Meetings with the protagonists of success stories

Organizers: Ministry of Agriculture, Regional  Development  and Environment;  
PROJECT OF THE EUROPEAN UNION: THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA

Pav. no. 2
stand  ProDidactica

10.00 – 12.30 Round table: Plant protection
1. Management of plant protection products with a strictly regulated regime. 
Organizers: Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment (Director-
ate of policies for plant protection and food safety of plants) 
State Center for the Certification and Approval of Phytosanitary Products and Fertilizers
2. Application of ecological methods in plant protection. 
Organizer:  Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection.
3. Combating harmful organisms in vineyards, in the conditions of 2019. 
Organizer: Scientific-Practical Institute of Horticulture and Food Technologies 

Conference room,
central pav.

12:45 - 13:30 Presentation:  Technical devices for the agri-food sector. 
Technical-scientific proceedings for plant protection. 
Organizer: Institute of Agricultural Equipment «Mecagro» 

Conference room,
central pav.

13:40 - 14:20 Round table: Leasing of agricultural land
Organizer: Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment (Depart-
ment of policies in the field of territorial fund and land improvements)

Conference room,
central pav.

14:30 - 16:00 Round table: Technological approaches in the sustainable management of soil 
resources. 
Organizer: Institute of Pedology, Agrochemistry and Soil Protection “Nicolae Dimo”

Conference room,
central pav.

16:30-17:30 Presentation:  Farmer Expert
Organizer: “Market-Molexport” S.R.L.

Conference room,
central pav.

October 19, Saturday 

10:00 - 16:00 Exhibitions MOLDAGROTECH (autumn), FARMER Central pav., no.2, no.3, 
outdoor area

11:00 Awarding ceremony  of the contests organized in the framework of the exhibition 
FARMER:
- Contest Farmer-Leader 2019
- Contest  of breed animals with high genetic potential.
Organizers: Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment of the 
Republic of Moldova; National Federation of Farmers of Moldova; IEC Moldexpo SA

pav.  no. 2

11:30 Awarding ceremony  of the contest Novelty of the Year  2019, organized in the frame-
work of the exhibition MOLDAGROTECH.
Organizers: Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment of the 
Republic of Moldova; IEC  Moldexpo SA

central pav.
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AgroProfi este compania care se dezvoltă activ şi care oferă 
producătorilor agricoli din Republica Moldova soluţii eficien-
te pentru activitatea lor de producere, sub formă de utilaje şi 
piese de la cei mai renumiţi producători, cum ar fi: Case IH 
(SUA); Maschio Gaspardo (Italia); Vaderstad (Suedia); Grego-
ire Besson (Franța). 
AgroProfi dispune de un asortiment larg de piese de schimb, 
care cuprinde peste 15 000 de unităţi, astfel fiind în stare să 
asigure livrarea acestora în caz de necesitate. Iar specialiştii 
noştri calificaţi sunt pregătiţi să presteze orice asistenţă de or-
din tehnic necesară pentru efectuarea lucrărilor şi deservirea 
tehnică a utilajelor.
Compania AgroProfi este gata sa vă vină în întâmpinare şi să 
vă ofere, în colaborare cu partenerii noştri financiari, soluţii fi-
nanciare avantajoase pentru procurarea utilajelor tehnice.
“Soluţii eficiente pentru agricultură” reprezintă misiunea Com-
paniei AgroProfi, care constituie fundamentul bunăstării.

AgroProfi is an actively developing company  which offers to 
the agricultural producers of Moldova efficient solutions for 
their activity, providing  equipment and parts from the most 
famous manufacturers, such as: Case IH (USA), Male Gaspar-
do (Italy), Vaderstad (Sweden), Gregoire Besson (France). 
 
AgroProfi has a wide assortment of spare parts, including 
over 15,000 units, thus being able to ensure their delivery in 
case of need. Our qualified specialists are ready to provide 
any technical assistance needed to perform the work and en-
sure the technical service of equipment.
 
AgroProfi is always ready to offer you, in collaboration with 
financial partners, advantageous financial solutions for the 
purchase of required equipment. “Effective solutions for ag-
riculture” is the mission of AgroProfi. 

AGROPROFI

Oficiul central - Stauceni, șos. M2 Chișinău-Soroca, 9 km 
Filiala Nord – mun. Bălți, str. Sorocii 117/2

Filiala Sud – mun. Comrat, str. Lenin
+373 79 909 401
+373 22 664 900

info@agroprofi.md
www.agroprofi.md
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Advice&Consulting realizează livezi la cheie, se focalizează 
pe imbunătățirea continuă a sectorului horticol prin optimi-
zarea calității muncii şi a produsului finit. In colaborare cu 
cele mai bune companii iataliene, garantează 100% calitatea 
italiană a tuturor produselor propuse, precum şi servicii de 
consultanță pe intreaga filieră.

Servicii şi produse
- Consultanță agronomică şi proiectarea livezilor
- Analiza apei şi a solului
- Selecția soiurilor adaptate pentru clima şi poziția geografică
- Plante si portaltoiuri certificate
- Maşinării specializate pentru livezi
- Sisteme de irigație prin picurare
- Centre de stocare cu Atmosferă Controlată
- Linii pentru calibrare şi impachetare
- Maşinării pentru prelucrarea fructelor
- Maşinării pentru paletizare, conservare şi impachetare.

Advice&Consulting develops turnkey orchards, focusing on 
the continuous improvement of the horticultural sector by 
optimizing the quality of work and the finished product. In 
collaboration with the best companies in Italy, the company 
guarantees 100% Italian quality of all proposed products, as 
well as full-line consultancy services.

Services and products
- Agronomic consultancy and orchard design
- Water and soil analysis
- Selection of varieties adapted for climate and geographic 
position
- Certified plants and rootstocks
- Specialist machinery for orchards
- Drip irrigation systems
- Storage in Controlled Atmosphere
- Lines for calibration and packing
- Equipment for fruits processing
- Equipment for palletizing, preserving and packing. 

Via della Cooperazione, 19
40059 Medicina (Bologna) Italy
Phone: +39 051 0285231
Mob.: +373 68752727

Email: sales@italianagroconsulting.it 
info@italianagroconsulting.it
Site: www.advice-consulting.it

ADVICE&CONSULTING

Follow us on www.facebook.com/adviceconsultingsrl 
Follow us on www.linkedin.com/company/advice-consultingsrl

Erbicid

Erbicid graminicid

Substanța activa: Quizalofop P-etil 125 g/l

Certificat de omologare în RM: 16-12-21-03-0036 din 21-12-2016

Termenul de Înregistrare:  7 ani.

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII. RESPECTAȚI MĂSURILE DE PROTECȚIE A 
MUNCII ȘI IGIENĂ!

Proprietățile fizico-chimice: Arsenal 125 EC  se prezintă sub formă de soluţie concentrată emulsionabilă.

Mecanizmul de acțiune: Este un erbicid graminicid postemergent pentru combaterea buruienilor monocotiledonate 
anuale și perene. Substanța activă este rapid absorbită prin suprafața frunzelor, buruienilor după cîteva ore de la aplicare 
fiind translocată în ambele sensori prin xilem și floem. Se acumulează în mugurii subterani distrugând țesuturile 
meristemice. Se aplică la combaterea buruienilor multianuale atunci cînd buruienile perene au înălțimea 10-15 cm.

Metoda de aplicare: Prin stropire în perioada de vegetaţie cu un volum al soluţiei de lucru de 200 – 300 l/ha la culturile 
de cîmp. Stropirea se va efectua la o viteza a văntului nu mai mare de 5 m/s. La finisarea lucrului spălați minuțios utilajul 
stropitorii cu multă apă.

Compatibilitatea: Arsenal 125 EC este compatibil cu majoritatea erbicidelor. Inainte de utilizare verificati compatibiliatea 
preparatelor.

Fitotoxicitate: Arsenal 125 EC  în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturei, inofensiv pentru 
mediu, plante și entomofagi.

Arsenal 125 EC - se va utiliza numai la cultura înregistrată și înconformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. 
Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu suluție de lucru în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluție, s-au 
spălării utilajului. Termenul de eșire în câmp pentru efectuarea lucrului manual - 7 zile.

TOXICITATE:
GRUPA A III-A DE TOXICITATE
Dl50 200 - 1000 mg/kg corp
Toxicitate moderată

PRODUCATOR:

Bradfield Europe Corporation

UK
DISTRIBUITOR:
AGARISTA AGRICOLA SRL
Republica Moldova mun. Chisinau; 
bd. Moscova nr. 7/4;
tel: 27-08-32; tel/fax: 27-42-21mob: 069106984

Bradfield Europe Corp.

Arsenal 125 EC
Erbicid

Erbicid sistemic utilizat în postemergenţă la cultura de porumb, având cel mai ridicat nivel de selectivitate faţă de cultură.

Substanța activa: Mesotrion 100 g/l 

Certificat de omologare în RM: 

Termenul de Înregistrare:  7 ani.

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII. RESPECTAȚI MĂSURILE DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI 
IGIENĂ!

Proprietățile fizico-chimice: Weed Master SC se prezintă sub formă de suspensie concentrată.

Mecanizmul de acțiune: Weed Master SC este un erbicid sistemic unic în cultura porumbului,și este preluat de buruieni preponderent 
prin frunze, de unde este translocat către vârfurile de creștere și complementar prin rădăcini. Spre deosebire de erbicidele active 
exclusiv foliar, combate şi acele specii de buruieni, care răsar eşalonat pe o perioadă lungă de timp. Substanţa activă inhibă direct 
biosinteza carotenoidei din buruienile tratate. În consecinţă, clorofila este distrusă foto-oxidant ceea ce duce la înălbirea frunzelor.

Metoda de aplicare: Prin stropire în perioada de vegetaţie, in faza de 3-7 frunze a culturii, cu un volum al soluţiei de lucru de 200 – 
300 l/ha. Stropirea se va efectua la o viteza a văntului nu mai mare de 5 m/s. La finisarea lucrului spălați minuțios utilajul stropitorii cu 
multă apă.

Compatibilitatea: Weed Master SC  poate fi amestecat cu majoritatea erbicidelor care se folosesc la cultura porumbului. Siguranţa 
culturii la amestecuri depinde foarte mult de vreme. Stropiţi imediat amestecul şi respectaţi şi instrucţiunile de folosire ale produsului 
partener. Înainte de folosire consultaţi tabelele de compatibilităţi şi efectuaţi un test.
Notă: Evitaţi supradozarea. 
Pregatirea solutiei!!!
Agitaţi bine produsul înainte de folosire.

Fitotoxicitate: Weed Master SC în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturei, inofensiv pentru mediu, plante și 
entomofagi. Inainte de utilizare verificati compatibiliatea preparatelor.
Weed Master SC - se va utiliza numai la cultura înregistrată și înconformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va 
exclude poluarea bazinelor de apă cu suluție de lucru în rezultatul scurgerii, nimicirii resturilor de soluție, s-au spălării utilajului. 
Termenul de eșire în câmp pentru efectuarea lucrului manual - 7 zile.

TOXICITATE:
GRUPA A IV-A DE TOXICITATE
Dl50 > 1000 mg/kg corp
Toxicitate redusă

PRODUCATOR:

Bradfield Europe Corporation

UK
DISTRIBUITOR:
AGARISTA AGRICOLA SRL
Republica Moldova mun. Chisinau; 
bd. Moscova nr.7/4;
tel: 27-08-32; tel/fax: 27-42-21mob: 069106984

Bradfield Europe Corp.

Weed Master SC

Compania activează pe piața din Moldova de 20 de ani, de-
servind peste 1000 de întreprinderi agricole. Acest succes 
este rezultatul perseverenței şi muncii asiduu a întregii echipe.
Echipa noastră este formată din manageri de înaltă calificare 
şi specialişti în diverse domenii ale agriculturii, specializarea 
principală fiind protecția culturilor agricole.
Sarcinile şi obiectivele prioritare pe care ni le stabilim sunt să 
oferim clienților tehnologii şi produse inovatoare în protecția 
plantelor, făcându-le cât mai accesibile.
Tindem să creăm un produs de înaltă calitate, cu dăruire şi pa-
siune, oferind ce este mai bun.
Având ca obiectiv o continuă creştere, îmbogaţindu-ne cu ex-
perienţe şi cunoştinţe, noi dezvoltăm tradiţii, recâstigind măr-
cile faimoase de odinioară, lărgind posibilităţile de export în 
căutarea de noi pieţe. 
Şi pe acest drum noi suntem cu dvs. şi pentru dvs.!

The company is active on the Moldovan market for 20 years 
and provides services to  more than 1000 farms. This is the 
result of hard teamwork.
Our team consists of highly qualified managers and special-
ists in various fields of agriculture, and our main specializa-
tion is the protection of cultivated crops. Priority tasks and 
goals that we set for ourselves are to make available modern 
technologies in the use of plant protection products.Thus, 
we make every effort to offer our clients a product of the 
highest quality. 
By refining our capabilities and enriching ourselves with ex-
perience, we create and develop traditions, regaining  old 
brands, attracting the  export demand in search for new mar-
kets. 
On this path we are with you and for you.

AGARISTA AGRICOLĂ S.R.L.

bd. Moscova 7/4,
Chișinău 2068

Tel: +373022270832
Tel: +373022547441
Fax: +373022274221

E-mail: office@agarista.com
https://agarista.agricola.md/

Fungicid (biologic)

Fungicid biologic ce conține spori și cristale fungicide a unei tulpini de bacillus 
subtilis 

Substanța activa: Bacillus  subtilis 

Certificat de omologare în RM: 

Termenul de Înregistrare:  7 ani.

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII. RESPECTAȚI 
MĂSURILE DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI IGIENĂ!

Proprietățile fizico-chimice: Bio Bacter cel mai productiv reprezentanț al tipului  
Bacillus de sinteză a antibioticelor. De regulă, bacteria Bacillus subtilis  formează 
colonii rizoide îngroșate într-un mediu nutritiv. În fiecare caz, ingredientele active ale 
biopreparatelor prezintă celule vii și un complex de metaboliți, iar produsele pe baza 
acestora pot fi prezentate în diferite forme.

Mecanizmul de acțiune: Tulpinile prezintă un efect multilateral asupra agenților 
patogeni: produc antibiotice, sunt antagoniști în raport cu fitopatogeni, măresc 
imunitatea plantelor. În majoritatea cazurilor, ele au un efect stimulativ asupra 
protejării culturii. Atacă direct bolile din sol, inclusiv Pythium, Rhizoctonia, Fusarium și 
unele tulpini de Phytophthora.

Modul de aplicare: Preparatul Bio Bacter  este permis pentru aplicarea în culturile  
agricole, împotriva bolilor la cartofi (rhizoctonioză, tulburare tardivă), varză albă 
(picior negru, bacterioză), tomate în cîmp deschis sau protejat (putregai rădăcini, 
tulpină târzie, alternaria) unele cereale, sfecla de zahăr, struguri etc. 
 
Compatibilitatea: Bio Bacter poate fi folosit în programe cu alte fungicide pentru a 
preveni dezvoltarea rezistenții la fungicide. Înainte de aplicare verificați 
compatibilitatea produselor.

Fitotoxicitate: Bio Bacter se va utiliza numai la cultura înregistrată
 și înconformitate cu regulamentele de utilizare recomandate.

TOXICITATE:
GRUPA A IV/III  DE TOXICITATE

Bio Bacter

Bradfield Europe Corp.

PRODUCATOR:

Bradfield Europe Corporation

UK
DISTRIBUITOR:
AGARISTA AGRICOLA SRL
Republica Moldova mun. Chisinau; 
bd. Moscova nr. 7/4;
tel: 27-08-32; tel/fax: 27-42-21mob: 069106984

Fungicid sistemic cu spectrul larg de acțiune

Substanța activa: Triadimenol  25% (250 g/l)

Certificat de omologare în RM: 17-12-08-02-0211 din 08-12-2017

Termenul de Înregistrare:  7 ani.

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII. RESPECTAȚI 
MĂSURILE DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI IGIENĂ!

Proprietățile fizico-chimice: Majestik 25EC se prezintă sub formă  concentrat emulsionabil

Mecanizmul de acțiune: Este un fungicid sistemic ce este absorbit prin frunze, rădăcini și se 
răspândește cu seva prin toată planta  și acționează prin distrugerea miceliului și sterilizarea formelor 
de fructificații a agenților patogeni.

Metoda de aplicare: Limitele de variatie a concentraţiei soluţiei de lucru este de 0,4-0,6 L/ha, în 
funcţie de cultură, condiţii de creştere şi faza de dezvoltare a culturii. Stropirea se va efectua la o 
viteza a văntului nu mai mare de 5 m/s.La finisarea lucrului spălați minuțios utilajul stropitorii cu multă 
apă.

Compatibilitate:  este compatibil cu majoritatea fungicidelor. Majestik 25EC Inainte de utilizare 
verificati compatibiliatea preparatelor.

Fitotoxicitate: Aplicat conform recomandărilor Majestik 25EC  nu posedă acţiune fitotoxică, nu 
formează rezistenţa.
Majestik 25EC - se va utiliza numai la cultura înregistrată și înconformitate cu regulamentele de 
utilizare recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu s luție de lucru în rezultatul o
scurgerii, nimicirii resturilor de soluție, s-au spălării utilajului. Termenul de eșire în câmp pentru 
efectuarea lucrului manual - 7 zile.
TOXICITATE:
GRUPA A IV-A DE TOXICITATE
Dl50 > 1000 mg/kg corp

PRODUCATOR:

Bradfield Europe Corporation

UK
DISTRIBUITOR:
AGARISTA AGRICOLA SRL
Republica Moldova mun. Chisinau; 
bd. Moscova nr. 7/4;
tel: 27-08-32; tel/fax: 27-42-21mob: 069106984

Bradfield Europe Corp.

Fungicid

Majestik 25 EC
Fungicid sistemic și de contact

Substanța activa: Cimoxanil 100 g/kg + Oxiclorură de cupru 300 g/kg

Certificat de omologare în RM: Nr. 17-01-18-02-0059 din 18-01-2017

Termenul de Înregistrare:  7 ani.

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII. RESPECTAȚI 
MĂSURILE DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI IGIENĂ!

Proprietățile  fizico-chimice: Curage WP se prezintă sub formă de pulbere umectabilă.

Mecanizmul de acțiune: Este un fungicid cu acțiune preventivă și curativă. Componentul cimoxanil pătrunde 
în plante prin frunze și lăstari. Ajunsă în țesuturi  nimicește miceliu agentului patogen și protejează planta de 
infecție. Oxiclorura de cupru dublează eficiența preparatului prin formarea unui ecran protector la suprafața 
plantelor, protejândule de infecția secundară a ciupercilor oomicete. De asemenea datorita celor doua substante 

 oactive ce se gasesc in produs se poate de administrat si in condiții de temperatută +8 - +10 C.

Modul de aplicare: Prin stropire în perioada de vegetaţie cu un volum al soluţiei de lucru de 300 – 400 l/ha 
pentru culturile de cîmp și 800 - 1200 l/ha pentru culturile multianuale. Stropirea se va efectua la o viteza a 
văntului nu mai mare de 5 m/s. La finisarea lucrului spălați minuțios utilajul stropitorii cu multă apă.

Compatibilitatea: Curage WP este compatibil cu majoritatea fungicidelor.

Fitotoxicitate: Curage WP în dozele recomandate nu posedă acțiune fitotoxică asupra culturei, inofensiv 
pentru mediu, plante și entomofagi. Inainte de utilizare verificati compatibiliatea preparatelor.
Curage WP - se va utiliza numai la cultura înregistrată și înconformitate cu regulamentele de utilizare 
recomandate. Se va exclude poluarea bazinelor de apă cu suluție de lucru în rezultatul scurgerii, nimicirii 
resturilor de soluție, s-au spălării utilajului. Termenul de eșire în câmp pentru efectuarea lucrului manual - 7 zile.

TOXICITATE:
GRUPA A IV-A DE TOXICITATE
Dl50  > 1000 mg/kg corp
Toxicitate redusă

PRODUCATOR:

Bradfield Europe Corporation

UK
DISTRUBUITOR:
AGARISTA AGRICOLA SRL
Republica Moldova mun. Chisinau; 
bd. Moscova nr.7/4;
tel: 27-08-32; tel/fax: 27-42-21mob: 069106984

Bradfield Europe Corp.

Fungicid

Curage WP Insecticid

Foster WP
Insecticid sistemic și de contact

Substanța activa: Fenoxicarb 250 g/kg

Certificat de omologare în RM: Nr. 01-0466 din 23/12/2015

Termenul de Înregistrare:  7 ani.

PĂSTRAȚI PREPARATUL ÎNCHIS, ÎN LOCURI IZOLATE DE COPII. 
RESPECTAȚI MĂSURILE DE PROTECȚIE A MUNCII ȘI IGIENĂ!

Proprietățile fizico-chimice: Foster WP se prezintă sub formă de pulbere 
umectabilă.

Mecanizmul de acțiune: Este un insecticid sistemic și de contact sub formă 
de pulbere umectabilă și face parte din clasa carbomatelor. Acționează prin 
contact și prin ingestie și posedă efect ovicid, suprimă procesele de 
metamorfoză.

Modul de aplicare: Prin stropire în perioada de vegetaţie cu un volum al 
soluţiei de lucru 600 – 1200 l/ha la plantaţiile multianuale. Stropirea se va 
efectua la o viteza a văntului nu mai mare de 5 m/s. La finisarea lucrului 
spălați minuțios utilajul stropitorii cu multă apă.

Fitotoxicitate: Foster WP - se va utiliza numai la cultura înregistrată și 
înconformitate cu regulamentele de utilizare recomandate. Se va exclude 
poluarea bazinelor de apă cu suluție de lucru în rezultatul scurgerii, nimicirii 
resturilor de soluție, s-au spălării utilajului. Termenul de eșire în câmp pentru 
efectuarea lucrului manual - 7 zile.

PRODUCATOR:

Bradfield Europe Corporation

UK
IMPORTATOR:
AGARISTA AGRICOLA SRL
Republica Moldova mun. Chisinau; 
bd. Moscova nr. 7/4;
tel: 27-08-32; tel/fax: 27-42-21mob: 069106984

Bradfield Europe Corp.

TOXICITATE:
GRUPA A III-A DE TOXICITATE
Dl50 200 - 1000 mg/kg corp
Toxicitate moderata
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Agenția de Intervenție şi Plăți pentru Agricultură (AIPA) este 
responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului Național de 
Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural, inclusiv a surselor fi-
nanciare provenite din fondurile UE, alocate spre administrare 
să realizeze măsurile de intervenție pentru agricultură, astfel 
contribuind la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale. 
AIPA acordă subvenții atât post-investiționale, cât şi în avans 
tuturor producătorilor care contribuie la dezvoltarea agricultu-
rii şi mediului rural în concordanță cu măsurile de sprijin inclu-
se în Regulamentele de subvenționare.

The Agency for Intervention and Payments for Agriculture 
(AIPA), is responsible for the efficient management of the 
National Fund for the Development of Agriculture and Rural 
Environment, including the financial sources from EU funds, 
allocated for the administration to carry out the intervention 
measures for agriculture, thus contributing to improving the 
living  standards in rural areas. AIPA grants both post-invest-
ment and advance subsidies to all producers contributing to 
the development of agriculture and rural environment in ac-
cordance with the support measures included in the Subsidy 
Regulations.

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI 
PENTRU AGRICULTURĂ (AIPA)

Adresa: MD-2004, mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162
Tel: 022 222 786•
E-mail: aipa@aipa.gov.md

Companie agricolă, activează pe piaţa Moldovei din anul 
1999. Propune producătorilor agricoli mijloace de protecţie 
a plantelor, seminţe de legume şi culturi de câmp, amestecuri 
de iarbă de gazon, macro – şi microîngrăşăminte, sisteme de 
irigare prin picurare, casete pentru răsad şi ghiveciuri pentru 
flori, seminţe de flori, inventar agricol, tehnică agricolă în asor-
timent, precum şi preparate veterinare. 
Partenerii noştri: “UPL”, “FMC”, “August”, “Frarimpex”, “Willowo-
od”, ”MCFP”, “RAGT”, “Euralis”, “Semillas Fito”, “Hollar Seeds”, 
„Semo”, “Enza Zaden”, “Hienz”,“Jacto”, “Raven”, “Solis”, “Farmet”, 
“Centrovet”, “Mobedco”, “Bioveta”, “Laprovet”, “Sulky”, “Mono-
sem”,  “Siplast & Irritec”.

On the Moldovan market since 1999, providing to agricultur-
al manufacturers plant protection products, seeds of vegeta-
ble and field crop, mixture of lawn grasses, macro and micro 
fertilizers, drip irrigation systems, trays for seedlings, flower 
seeds and flower pots, agricultural inventory, agricultural ma-
chinery in assortment, veterinary products. 
Our partners: “UPL”, “FMC”, “August”, “Frarimpex”, “Wil-
lowood”, ”MCFP”, “RAGT”, “Euralis”, “Semillas Fito”, “Hollar 
Seeds”, „Semo”, “Enza Zaden”, “Hienz” “Jacto”, “Raven”, “So-
lis”, “Farmet”, “Centrovet”, “Mobedco”, “Bioveta”, “Laprovet”, 
“Sulky”, “Monosem”, “Siplast & Irritec”.

AGRIMATCO-SERVICE S.R.L. 

str. Şciusev, 81
MD-2012 Chişinău, Republica Moldova

Tel.:+373 22/ 21-09-69
Fax:+373 22/ 21-09-60

GSM:+373 69/ 14-34-31
E-mail:Agrimatco.Moldova@Agrimatco-eu.com

URL:www.agrimatco.md
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AGRO TV Moldova este unicul canal TV cu tematică agrară, 
cu o acoperire de peste 80% din teritoriu, inclus în grila ce-
lor mai mari operatori de cablu din Moldova; difuzează 100% 
emisiuni adresate persoanelor interesate de agricultură, in-
dustria agroalimentară şi ramurile conexe. AGRO TV Moldova 
informează zilnic cetățenii despre realizările şi practicile inter-
naționale din domeniu, planurile de susținere a implimentării 
acestora de către agricultori şi instituțiile abilitate. Abordăm 
problemele cu care se confruntă agricultorii, relatăm despre 
experiențele reale de depăşire a acestora. Pe lângă subiectele 
legate de domeniul agriculturii, postul abordează frumusețea 
tradițiilor culturale ale Moldovei şi, în special, ale zonelor rura-
le. AGRO TV Moldova pune în evidență bogația muzicii popu-
lare, a portului şi a bucătăriei naționale.

AGRO TV Moldova is the only in the country agricultural TV 
channel, covering more than 80% of the territory, included 
in the grid of the largest cable operators in Moldova; broad-
casts 100% of programs to people interested in agriculture, 
agro-food industry and related industries. AGRO TV Moldo-
va daily informs the citizens about the international achieve-
ments and practices in the field, the plans to support their 
implementation by farmers and specialized institutions. We 
address the problems face by the farmers, relate to real ex-
periences of overcoming them. Besides agriculture related 
topics, the post addresses the beauty of the cultural tradi-
tions of Moldova and, in particular, of the rural areas. AGRO 
TV Moldova highlights the richness of folk music, traditional 
costumes and national cuisine.

AGRO TV MOLDOVA

șos. HÂNCEȘTI 38/B 
mun. Chișinău, Republica Moldova 
GSM +373 68 200 844 
sales@agrotv.md 
www.agrotv.md

Agrobiznes este cel mai popular site de ştiri, interviuri, idei 
de afaceri, istorii de succes, sfaturi utile şi informații de ultimă 
oră din sectorul agro-industrial din țară şi de peste hotare, 
înregistrează lunar între 40.000 şi 50.000 de vizitatori unici. 

Agrobiznes este Partener Media al celor mai importante eve-
nimente agricole din Moldova şi România. Avem încheiate 
relații de colaborare cu instituții, organizații şi companii din 
prima ligă a agrobusiness-ului local.

Cititorii noştri - fermieri şi producători agricoli, instituții şi fir-
me, experți, conducători de companii, persoane interesate 
de agricultură etc.

Pagina noastră de facebook are peste 28.000 de urmăritori, 
Newsletter-ul săptămânal ajunge în căsuțele poştale a circa 
5.000 de abonați. Agrobiznes Alert – serviciul automatizat de 
distribuire a ştirilor, are în prezent peste 14.000 de abonați.

Agrobiznes is the most popular site for news, interviews, 
business ideas, success stories, useful tips and cutting-edge 
information in the agro-industrial sector in the country and 
abroad, and counts between 40,000 and 50,000 unique vis-
itors per month. 

Agrobiznes is the Media Partner of the most important agri-
cultural events in Moldova and Romania. We have working 
relationships with institutions, organizations and companies 
in the first league of local agribusiness.

Our readers are farmers and agricultural producers, institu-
tions and companies, experts, managers of companies, peo-
ple interested in agriculture etc.

Our Facebook page has over 28,000 followers, the weekly 
Newsletter goes into the mailboxes of about 5,000 subscrib-
ers. Agrobiznes Alert - the automated news distribution ser-
vice, currently has over 14,000 subscribers.

AGROBIZNES.MD

Vlaicu Pârcălab 52
Chișinău, Republica Moldova

Tel: +373-22105157
Mob: +373-69613530

Redacția Agrobiznes: contact@agrobiznes.md
Departament publicitate: advertise@agrobiznes.md

Departament financiar: finance@agrobiznes.md
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KAS-32 – amestec de nitrat de amoniu
(selitra amoniacală) și uree
Proprietăți:
•Îngrăşământ lichid pe bază de azot; 
•Trei forme de azot: amidică, amoniacală şi nitrică;
•Lipsa amoniacului liber, pierderile de azot fiind
reduse semnificativ; 
•Produs neinflamabil şi neexplozibil; 
•Logistică simplă şi sigură; 
•Proces de amestecare rapidă şi uniformă cu apa;
•Posibilitatea utilizării în amestec cu stimulatori de
creştere, microelemente şi produse de uz fitosanitar; 
•Aplicare uniformă şi precisă; 
•Lipsa concurenței pentru apă, între îngrăşământ şi plantă; 
•Productivitate înaltă şi eficientă a utilajelor aplicate; 
•Eficacitate înaltă la aplicare din toamnă, înainte de semănat, 
în calitate de nutriție pentru culturile agricole.

KAS-32 - mixture of ammonium nitrate
(ammonium salt) and urea. 
Properties:
• Liquid nitrogen fertilizer;
• Three forms of nitrogen: amide, ammonium and nitrate
• Lack of free ammonia, with nitrogen losses significantly re-
duced;
• Non-flammable and non-explosive;
• Simple and secure logistics;
• Fast and uniform mixing process with water;
• Possibility of use in combination with growth stimulants, mi-
cro elements and plant protection products;
• Uniform and precise application;
• Lack of competition for water between the fertilizer and the 
plant;
• High and efficient productivity;
• High efficiency when applied in autumn, before sowing, as 
a nutrient for agricultural crops.

AGROCENTER EUROCHEM S.R.L.

str. Calea Ieșilor 8, of.8 
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova
URL: www.eurochem.md 
Tel.: +373 22/ 909-199; 909-100
E-mail: moldova@eurochem.ru

S.C. AGRODOR-SUCCES S.R.L.

NOU!!! la AGRODOR - FERTILIZANȚII pe bază de alge ma-
rine de la compania INTROLAB. 
Fertilizanții au fost deja testați şi câştigă  teren în fața altor 
produse de pe piață: 
1) Structura moleculară permite asimilarea uşoară; 
2) Nu există risc de cristalizare pe suprafața frunzelor datorită 
chelatării cu aminoacizi;
3) Sunt obținute natural din alge marine şi proteine hidroliza-
te (alte produse de pe piață sunt obținute pe cale chimică);
4) Cel mai avantajos raport preț/conținut de substanță activă 
necesară pentru hectar.
Pentru utilizarea fertilizantilor Vă oferim consultanță profesi-
onistă.
Rămânem fideli clienților şi cu produsele şi activitățile noas-
tre dintotdeauna: sisteme de irigaqre, gazon şi semințe, bu-
taşi de viță-de-vie, instrumente de grădinărit etc., precum şi 
consultanța celor mai buni profesionişti agronomi! 

NEW!!! at AGRODOR – FERTILIZERS with marine seaweed 
from INTROLAB. 
The fertilizers have already been tested and are gaining 
ground against other products on the market:
1) The molecular structure allows an easy assimilation;
 2) There is no risk of crystallization on the leaf surface due to 
amino acids chelation;
 3) They are naturally obtained from marine algae and hydro-
lyzed proteins (other products on the market are obtained 
chemically);
 4) The most advantageous price / active substance required 
per hectare.
We offer professional advice in the use of fertilizers.
 We remain always faithful to our customers and our prod-
ucts and activities: irrigation systems, lawns and seeds, vine 
cuttings, gardening tools, etc., as well as consulting from the 
best professional agronomists!

DN R1 (Chișinău - Ungheni) km-14,8
str.  M. Frunze, 

MD-3715 s.  Cojușna, r-nul  Strășeni, Republica Moldova
Tel./ fax: +(373) 237 92 068  

Mobil:  +(373) 68 394 888 /  +(373) 67 441 162
E-mail: agrodor.succes@gmail.com

Web: www.agrodor.md 
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AGROEXPERT 

Bd. Mircea cel Bătrân 46
Chișinău, Republica Moldova
GSM: +373 78 68 26 25 
e-mail: agroexpert.moldova@gmail.com
URL: agroexpert.md

AgroExpert este un portal online despre agricultura avansată
în Republica Moldova, în Europa, în lume. Acest flux de ştiri 
zilnice şi săptămânale şi longread-uri - publicații de calitate 
despre ce se întâmplă şi ce se va întâmpla pe piața regională 
şi cea globală de idei, resurse şi echipamente pentru pro-
ducția agricolă, precum şi materii prime şi produse alimen-
tare. Punem accent pe tehnologiile în agricultură durabilă.

AgroExpert este un grup deschis de experți în domeniile: 
mecanizare, agronomie, marketing şi jurnalism economic, 
axați pe o evaluare publică, interactivă şi obiectivă a tuturor 
aspectelor agriculturii moderne.

Agroexpert este o oportunitate pentru fermieri să obțină in-
formații proaspete şi utile, precum şi instrucțiuni de aplicare 
a tehnologilor progresiste pe o singură platformă de infor-
mare.

AgroExpert is an online portal about advanced agriculture
in the Republic of Moldova, in Europe, in the world. This is a 
stream of daily news and weekly longrеаds - high-quality pub-
lications about what is happening now and what will happen 
in the future on the regional and global markets of ideas, re-
sources and equipment for agricultural production, as well as 
raw materials and food. The emphasis is on the technologies 
of accurate, resource-and nature-saving, sustainable agricul-
ture.

AgroExpert is an open group of experts in the field of mecha-
nization, agronomy, marketing and economic journalism. They 
are specialists focused on a public, interactive and objective 
assessment of all aspects of modern agriculture.

AgroExpert is an opportunity for a thinking and hard-working 
farmer to get food for thought and instructions for use - on 
one information site.

AGRICULTURA  INTELIGENTA

Compania „AGROFERMOTECH” a fost fondată în august 
2001, sediul companiei se află în oraşul Chişinău str. Calea Ba-
sarabiei, 18, aici se află oficiul companiei ce dispune de par-
care, centrul tehnic de deservire, centrul de instruire cu săli 
de studii dotate cu materiale de profil. „AGROFERMOTECH” 
este reprezentant oficial al companiilor „FENDT” al corporației 
„AGCO” (Germania) „FORIGO” (Italia) „CAFFINI” (Italia) „IRRI-
MEC” (Italia) „MOLDAGROTEHNICA” (Moldova). Colaborarea 
cu aceste mari companii a permis comercializarea unei game 
vaste de tehnică agricolă, printre care primele poziţii fiind ocu-
pate de tractoare, combine, semănători, pluguri, freze precum 
şi prestarea serviciilor de întreţinere pe garanţie a tehnicii şi 
servicii de instruire a mecanizatorilor. Genurile principale de 
activitate sunt comercializarea tehnicii agricole, comercializa-
rea pieselor de schimb, cauciucurilor, uleiurilor şi lichidelor, 
precum şi mentenanța echipamentului agricol. Obiectivul 
principal al companiei este respectul față de clienți, furnizori şi 
colaboratori prin efectuarea unor servicii de calitate. Pentru a 
reuşi prestarea serviciilor calitative şi la timp, în cadrul compa-
niei activează echipe mobile, care deservesc tehnica agricolă 
practic în majoritatea raioanelor din Republica Moldova.

The company AGROFERMOTECH was founded in August 
2001.  The company headquarters are located in the city of 
Chisinau, at str. Calea Basarabiei, 18; besides the company’s of-
fice, there is a parking lot, a technical service center, a training 
center with study rooms, equipped with related materials.
AGROFERMOTECH is the official representative of the compa-
nies FENDT of the corporation AGCO (Germany), FORIGO (Ita-
ly), CAFFINI (Italy), IRRIMEC (Italy), MOLDAGROTEHNICA (Mol-
dova). The collaboration with these big companies allowed the 
commercialization of a wide range of agricultural machinery, 
among which the first positions being occupied by tractors, 
combines, seeders, plows, mills, as well as the provision of war-
ranty maintenance services for the sold equipment and training 
of  мацхине operators. 
Our  main directions of activity are  commercialization of the 
agricultural equipment,  commercialization of  spare parts,  
tires,  oils and  liquids, as well as the maintenance of agricultural 
equipment. The main objective of the company is the respect 
for customers, suppliers and partners through quality services. 
In order to be able to provide quality and timely services, mo-
bile teams are active within the company, which serve the agri-
cultural technique in most districts of the Republic of Moldova.

AGROFERMOTECH S.R.L.

str. Calea Basarabiei , 18
MD-2023  Chişinău, Republica Moldova

E-mail : offic@ grofermotech.net  
Tel:  + 373 22 35 39 93
        + 373 22 35 40 06
Fax: + 373 22 27 84 59
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AGROFORŢA - lider național în implementarea soluțiilor inte-
ligente în agricultură, oferă servicii şi consultanță fermierilor 
la toate etapele dezvoltării unei plantații eficiente. Suntem o 
echipă de profesionişti în domeniul agricol, care vă propune 
soluţii practice şi produse calitative. Conlucrăm cu parteneri 
cu renume international, aşa ca: Netafim, Stocker, Helios, 
Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM Tech, Aqua 4D, Bird-X, 
AGRO CS, GRAZIANI Packaging etc. CHELTUIELI MINIME CU 
PROFIT MAXIM ESTE FILOZOFIA ECHIPEI AGROFORŢA.

AGROFORTA is a national leader in the implementation of 
intelligent solutions in agriculture, providing services and 
consulting to farmers at all stages of the development of an 
efficient plantation. We are a team of agricultural profession-
als who offer practical solutions and quality products. We 
work with internationally renowned partners such as Netafim, 
Stocker, Helios, Agrifast, Groupe Guillin, Tierre, MMM Tech, 
Aqua 4D, Bird-X, AGRO CS, GRAZIANI Packaging etc. MINI-
MUM EXPENSES WITH MAXIMUM PROFIT IS THE PHILOSO-
PHY of AGROFORTA TEAM.

AGROFORŢA-M S.R.L.

MD-4839,strada Calea Orheiului 122,
com.Stăuceni, mun.Chişinău,Republica Moldova
tel. +373 22 105 770,GSM.+373 78 770 770.
email : info@agroforta.md
URL: www.agroforta.md

Societatea pe acțiuni Agromaşina este una dintre principa-
lele întreprinderi producătoare de maşini şi utilaje agricole 
pentru întreținerea viilor, livezilor şi a multor alte culturi de 
câmp. Prioritate a S.A. Agromaşina este dezvoltarea între-
prinderii prin modernizarea, îmbunătățirea calității şi cerce-
tarea maşinilor agricole necesare agricultorilor. La momentul 
de față uzina produce mai mult de 50 de modele de maşini şi 
alte utilaje agricole, majoritatea făcând parte din utilajul strict 
necesar în agricultură. Mai nou, S.A. Agromaşina a realizat 
fabricarea cu succes a platformei etajate pentru recoltarea 
fructelor PPS-3,5.

AGROMAŞINA is one of the most important manufacturers of 
agricultural machinery and equipment for the maintenance 
of vineyards, orchards and field crops. AGROMAŞINA’s pri-
ority is to develop the business by upgrading, improving the 
quality and researching agricultural machinery requested by 
farmers. At present, the plant produces more than 50 mod-
els of machinery and other agricultural equipment, most of 
which are part of the equipment strictly needed in agricul-
ture. More recently, AGROMAŞINA has successfully manu-
factured the flatbed platform for fruit harvesting PPS-3.5!

AGROMAȘINA S.A.

str. Uzinelor, 21 
MD-2036 Republica Moldova,

mun. Chișinău
tel.: (+373 22) 47-12-16; 47-05-03

fax: (+373 22) 47-22-00  

mob.: (+373) 78-300-211  
mob. (+373) 78-300-222  

email: agromashina@list.ru 
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în anul 2015 şi au evoluat pe parcursul anilor într-o marcă 
recunoscută la nivel național, având cel mai bun raport ca-
litate-preț, ele sunt bine dotate pentru a satisface fermierii 
începători şi cei mari, precum şi companiile: municipale şi 
rutiere, şi cuprind o gamă de modele până la 200CP unde 
sunt folosite cele mai avansate tehnologii pentru a îndeplini 
cerințele tuturor beneficiarilor.
Compania noastră este distribuitor exclusiv al tractoarelor 
AGROMAX, care sunt produse în China, fabrica fiind parte 
a unuia din cei mai mari producători mondiali de tractoare, 
utilaje şi maşini agricole SDF Group. De asemenea, oferim 
fermierilor servicii complete de vânzare a utilajelor şi maşini-
lor agricole, deservirea şi suportul tehnic în timpul garanției 
şi post garanție.

AGROMAX tractors have appeared on the Moldovan mar-
ket in 2015 and have evolved over the years in a national-
ly recognized brand with the best value for money, and are 
well-equipped to cater for small and big farmers, as well as 
for municipal and road companies, encompassing a range 
of models up to 200hp, where the most advanced technol-
ogies are used to meet the requirements of all beneficiaries.
Our company is the exclusive distributor of AGROMAX 
tractors,  produced in China, the factory being part of one 
of the world’s largest manufacturers of SDF Group tractors 
and agricultural machinery and equipment. We also provide 
farmers with full sales service of agricultural machinery and  
equipment, as well as warranty and post-warranty mainte-
nance and technical support.

AGROMAX / SV-MOTOGRUP S.R.L.

mun.Chișinău, Grătiești, str.Ștefan cel Mare, nr.3
E-mail:info@agromax.md
Tel.: 078747225,078747224
www.agromax.md

Agromeşter HD activează pe piața din Moldova din 2012. 
În această perioadă am acumulat o experiență unică, care 
ne permite să înțelegem necesitățile clienților noştri şi să le 
facem față. Activitatea AGROMESTER HD este orientată spre 
obținerea succeselor de către cei care cultivă pământul şi 
strâng recolta, care schimbă şi îmbogățesc solul. În activita-
tea lor, angajații companiei Agromeşter HD sunt ghidați de 
valorile lui John Deere care rămân neschimbate din 1837 - 
onestitate, calitate, angajament şi inovație.

AGROMESTER HD is active in the Moldovan market since 
2012. During this time we have accumulated a unique ex-
perience allowing us to understand the needs of our clients 
and to satisfy them. AGROMESTER HD’s activity is oriented 
towards ensuring the success of those who cultivate the land 
and harvest the crops, who change and enrich the soil. In 
their work, the employees of Agromester HD are guided 
by John Deere values that have remained unchanged since 
1837 - honesty, quality, commitment and innovation.

str. A. Mateevici 93A
tel.: 373 22 81 92 04

GSM: 373 78 80 01 80
e-mail: pruteanu_s@agromester.md

URL: www.agromester.md

AGROMEȘTER HD S.R.L. Dealer Național
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AGROPIESE TGR GRUP

Agropiese TGR GRUP a fost înființată în 1993, este cea mai 
mare companie de pe piața maşinilor agricole din Moldova. 
De mai bine de 20 de ani, Agropiese TGR oferă fermierilor, 
companiilor de construcții, reparații şi companiilor de trans-
port cea mai largă gamă de maşini agricole, piese şi compo-
nente pentru toate tipurile de gospodării, precum şi soluții 
complete de selectare, ajustare, întreținere şi reparație a ma-
şinilor pe toată perorioada de exploatare a acestora.

Agropiese TGR GRUP, founded in 1993, is the largest com-
pany on the market of agricultural machinery in Moldova. 
For over 20 years, Agropiese TGR has been offering farmers, 
building companies, repairers and transport companies the 
widest range of agricultural machinery, parts and compo-
nents for all types of farming households, as well as com-
plete solutions for selection, adjustment, maintenance and 
repair of equipment throughout their operating period.

str. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 505 255
GSM: 373 79 77 02 60
e-mail: s.balerca@agro.md
URL: www.agro.md; www.belarus.md

AGROSEL S.R.L.

AGROSEL creăm şi comercializăm soiuri de legume gustoa-
se, productive şi sănătoase. Cercetările din ultimii ani au ară-
tat că producția de legume a devenit una competitivă şi de 
o dezvoltare continuă, iar acest aspect va genera tendințe 
noi pe piața de desfacere. Hibrizii de generație nouă de la 
AGROSEL asigură cultivatorilor de legume stabilitatea pro-
ducției, toleranță/rezistență la agenții patogeni şi nu în ulti-
mul rând garantează readucerea gustului adevărat.

AGROSEL is investing continuously in vegetable breeding. 
The researches over the last few years has shown that vegeta-
ble production has become a competitive and  continuous-
ly developing field, and this will generate new trends in the 
market. The new generation hybrids from AGROSEL provide 
vegetable growers with stability in production, tolerance / 
resistance to pathogens and, not least, will bring back the 
genuine taste of vegetables.

str. Laminoriştilor nr. 268
Cod poştal 405100, Câmpia Turzii, jud. Cluj, România

Telefon: +40 264 305900 | Fax: +40 264 305909
E-mail: agrosel@agrosel.ro

https://agrosel.ro/ro/
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Fondată în 1993, Alex S&E este cel mai mare producător de 
echipamente de cântărire din Moldova. Compania îşi desfă-
şoară activitatea pe întregul spațiu CSI şi se axează pe: 
• producerea de cântare analitice cu spectru larg; 
• fabricarea de cântare de platformă, automobile şi vagoane; 
• producerea tuturor tipurilor de dozatoare; 
• modernizarea tuturor tipurilor de cântare din mecanice în 
electronice;
• automatizarea comerțului şi HoReCa.
Produsele şi serviciile companiei corespund standardelor in-
ternaţionale, fiind certificate corespunzător. 
Compania colaborează cu producători de profil din Olanda, 
Italia, Franţa, Marea Britanie şi Israel oferind calitate superioară 
clientului în Moldova. 
Profesionalismul companiei este confirmat prin proiectele rea-
lizate în ramuri ale industriei precum cea metalurgică, de pre-
lucrare a petrolului, a cărnii şi laptelui, porţelanului şi sticlei etc.
”Alex S&E” implementează tehnologiile viitorului pentru afa-
cerea Dvs., astăzi!

Founded in 1993, Alex S&E is the largest manufacturer of 
weighing equipment in Moldova. The company operates 
throughout the CIS area and focuses on:
• production of analytical scales with a broad spectrum;
• manufacture of platform, cars and wagons scales;
• production of all types of dispensers;
• modernization of all types of scales - from mechanical to 
electronic;
• trade and HoReCa automation .
The  products and services of the company comply with in-
ternational standards and are certified accordingly.The com-
pany collaborates with high profile manufacturers from the 
Netherlands, Italy, France, the UK and Israel, offering superior 
quality to clients in Moldova.The professionalism of the com-
pany is confirmed by the projects carried out in branches of 
industry such as metallurgy, oil processing, meat and milk 
processing, porcelain and glass, etc.
Alex S&E implements the technologies of the future for your 
business today!

ALEX S&E S.R.L.

Adresa: MD-2005 Chișinău, 
str. Ion Pruncul, 4/1
Tel. +373 22 244 572
E-mail: office@alex-se.com
Website: www.alex-se.com

Compania ANTCAT, fondată în 2001, prin activitatea sa de 
succes a reuşit să câştige încrederea clienților, furnizând ser-
vicii în următoarele domeniile: transport feroviar, logistică, 
vămuire, furnizarea angro a îngrăşămintelor minerale. Astăzi, 
pe lângă cele menționate mai sus, facem parteneriat cu com-
pania cehă Ostraticky s.r.o., un important producător de echi-
pamente agricole speciale pe teritoriul Europei Centrale şi de 
Est. Oferim fermierilor din Republica Moldova utilaje agricole 
pentru mecanizarea lucrărilor în livezi, podgorii şi pe plantați-
ile de pomuşoare.
Gama de echipamente furnizate include:
- cultivatoare universale pentru lucrarea solului între rânduri;
- secțiuni cu cuțite şi freze pentru prelucrarea zonei de lângă 
trunchi;
- afânătoare de adâncime pentru introducerea îngrăşăminte-
lor granulare şi lichide;
- maşini pentru tăiere şi întreținere în livezi şi pentru tăierea în 
verde a viilor;
- maşini de pus stâlpi;
- cositoare - mulcere etc.
Tehnica companiei „Ostraticky” s.r.o. este o îmbinare dintre fia-
bilitate, calitate şi durabilitate. Tehnica companiei „Ostraticky” 
s.r.o. este o investiție profitabilă pentru afacerea dvs.

ANTCAT SRL was founded in 2001 and, in the course of its 
successful activities, managed to gain the trust of customers 
by providing services in the field of rail transportation, logis-
tics, customs clearance, bulk supply of mineral fertilizers.
Currently, in addition to the aforementioned, we are partner-
ing with the Czech company Ostraticky s.r.o., a leading man-
ufacturer of special agricultural equipment in Central and 
Eastern Europe. We offer farmers of our republic agricultur-
al machinery for the mechanization of the work in orchards, 
vineyards and berry fileds. 
The range of supplied equipment includes:
- universal cultivators for row spacing;
- knife and milling sections for working the tree pan (trunk) 
zone;
- feeding machines - deep rippers for placement of granular 
and liquid fertilizers;
- machines for orchards contouring and vineyards trimming;
- pole-setting machines;
- mowers - mulchers, etc.
The equipment of the company “Ostraticky” s.r.o. means  re-
liability, quality and long service life. The equipment of the 
company “Ostraticky” s.r.o.  is a profitable investment of your 
money.

ANTCAT S.R.L.

mun.Chisinau, Str. Kogalniceanu 63, ap. 6
MD – 2009, Republica Moldova, 
Tel: (373 22) 24-56-78; 24-56-79

24-57-08; 24-57-09   
e-mail:litvinenco@brucvud.md
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APROCOMTEH S.R.L.    /    AGROMOTOR

SEMĂNĂTOAREA AMAZONE CIRRUS

SEMĂNAT CU SUCCES – RECOLTARE CU SUCCESS 
Combinaţia de semănat tractată Cirrus este o semănătoare 
pneumatică şi se distinge prin calitatea excelentă a muncii 
la însămânţare cu plugul şi la cea în teren mulcit. Cu lăţimile 
de lucru, de la 3 până la 6 m şi mărimi de buncăr de la 3.000 
până la 3.600 l, semănătoarea Cirrus oferă o fiabilitate foarte 
mare, alternativ ca şi Cirrus-C, şi cu rezervor sub presiune cu 
2 camere, ce cuprinde 4.000 l.

AMAZONE CIRRUS SEEDERS

SUCCESSFUL SOWING RESULTS IN A SUCCESSFUL 
HARVEST 
Trailed sowing combination, Cirrus, is a pneumatic seed drill 
and is distinguished by the excellent work quality of sowing 
and ploughing. With a working width ranging from 3 to 6 m 
and hopper sizes from 3,000 to 3,600 l, the Cirrus seed drill 
offers a very high reliability, like Cirrus-C, and a 2-chamber 
pressure tank, comprising 4,000 l.

F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.
МD-6826, s. Sociteni, șos. Hâncești, 35
r-nul Ialoveni, Republica Moldova
Mob.:  069 150 696; 062 162 505
tel./fax: 022 555400
www.agromotor.md
https: \\www.facebook.com\Aprocomteh\

ARILI Plastik este parte a grupului Pipelife, care a fost fondat 
în 1969. ARILI oferă o gamă largă de produse, inclusiv țevi şi 
fitinguri PPRC, țevi PP-R composite, armate cu fibră de sticlă, 
țevi PEX, țevi de evacuare a apelor reziduale şi fitinguri PP,  țevi 
şi fitinguri PE pentru irigare prin aspersie, țevi de irigare prin 
picurare PE, fire de sfoară PP şi țevi PE pentru diverse aplicații, 
cum ar fi sisteme de livrare apă curată şi gaze.

ARILI Plastik is a member of Pipelife Group which was found-
ed in 1969. ARILI offers a wide product range including 
PPRC Pipes and Fittings, Glass-Fiber Reinforced Composite 
PP-R Pipes, PEX Pipes, PP Waste Water Pipes and Fittings, PE 
Sprinkler Irrigation Pipes and Fittings, PE Flat Drip Irrigation 
Pipes, PP Twine Yarns and PE Pipes for various applications 
such as clean water and gas systems. 

ARILI PLASTIK SAN. A.S.

Ramazanoglu Mah. Sanayi Cad. No:7  34906  Pendik – Istanbul / TURKEY
Tel.: +90 216 3783620
Fax: +90 216 3783627

Mobile: +90 533 6560134
e-mail: pipelife@pipelife.com.tr  /  murat.ozbilen@pipelife.com

web site: www.pipelife.com.tr
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ATC Agrotehcomert, dealer oficial Rostselmash în Moldova, a 
adus în premieră pe piața utilajelor agricole combina cea mai 
performanță din lume - TORUM 750. Această maşină puterni-
că este capabilă să recolteze peste 2.000 de hectare de culturi 
diferite într-un singur sezon, treierând de la 40 de tone de ce-
reale pe oră. Se distinge prin capacitatea de a lucra eficient pe 
terenuri îmburuienate şi umede grație utilizării sistemului de 
treiere unic Advanced Rotor System (ARS). Compania prezintă 
150 de modele şi modificări a 24 de tipuri de echipamente, 
inclusiv combine de recoltat cereale şi furaje, tractoare, pulve-
rizatoare, utilaje pentru pregătirea furajelor, echipamente de 
prelucrare a cerealelor şi alte utileaje ale unor aşa producători 
renumiți ca: Agrex, Sitrex (Italia), Jympa (Spania), Celmak şi 
Hattat (Turcia). O gamă largă de piese de schimb pentru com-
bine, tractoare şi multe altele.

ATC Agrotehcomert, the official Rostselmash dealer in Mol-
dova, has brought to the agricultural machinery market 
the new TORUM 750 combine harvester - the world’s most 
high-performance rotary combine harvester. This power-
ful machine is capable of harvesting over 2,000 hectares 
of various crops in one season, threshing from 40 tons of 
grain per hour. The ability to work effectively on clogged 
and wet backgrounds is exceptional. This is due to the use 
of the unique Advanced Rotor System (ARS) threshing sys-
tem in the design. The company presents 150 models and 
modifications of 24 types of equipment, including grain and 
forage harvesters, tractors, fodder sprayers, grain processing 
equipment and other products of well-known manufacturers 
Agrex, Sitrex (Italy), Jympa (Spain), Celmak and Hattat (Tur-
key). A wide range of spare parts for combines, tractors and 
much more.

ATC-AGROTEHCOMERŢ S.A.

str. Nicolae Milescu-Spătaru, 33  MD-3401 Hânceşti, Republica Moldova 
tel. : +373 269/ 22-0-93 fax : +373 269/ 22-0-93 
GSM: +373 78/ 30-01-02 (departament vânzări combine) 
GSM: +373 78/ 30-01-03 (department vânzări utilaje) 
GSM: +373 78/ 30-01-39 (departament vânzări tractoare) 
e-mail: info@agrotehcomert.md
URL : www.md.rostselmash.com

Firma ATLAS IMPEX SRL este importator şi exportator de pui 
de o zi: pui de găină, pui de curcă, pui de bibilică (pichi), pui 
de fazan, boboci de rață şi de gâscă. 
Firma are toate autorizațiile sanitar-veterinare şi asigură trans-
portul puilor cu maşini proprii autorizate sanitar-veterinar.
Comercializăm:
- pui de găină albi de carne: rasă grea - Ross 308 şi Cobb 500
- pui de găină, rasă mixtă, carne ouă: roşu supergreu, porum-
bac, Master gri, gât golaş
- pui de curcă, rase super grele: Albi - Big 6, Grade Maker; 
Bronzați: big 7, Negri: Gourmet
- Pui de bibilică rasă grea
- boboci de rață: rasele Pekin, Mulard şi Mulard colorate
- boboci de gâscă: rasele Emden ( albe) şi Toulouse ( gri )
- pui de fazan Tenebros şi Comun

ATLAS IMPEX SRL is an importer and exporter of day-old 
chickens: chickens, turkey poults, Guinea fowl keets, pheas-
ant chickens, ducklings  and goslings.
 
The company has all the sanitary-veterinary authorizations 
and ensures the transport of the chickens with their own san-
itary-veterinary authorized cars. Sale:
- white meat chicken: heavy breed - Ross 308 and Cobb 500
- chickens, mixed breed, meat, eggs: super heavy red, spot-
ted, gray master, goose neck
- turkeys, super heavy breeds: White - Big 6, Grade Maker; 
Tanned: big 7, Black: Gourmet
- Heavy Guinea fowl keets
- ducklings: Pekin, Mulard and Mulard colored breeds
- goslings: Emden (white) and Toulouse (gray) breeds
- pheasant chickens: Tenebrosus and Common breeds

ATLAS IMPEX S.R.L.

Tulcea, jud.Tulcea, România
str. ISACCEI, nr.23, bl.I6,sc.C, of.2

Tel.: +40 727 87 65 67
e-mail, atlasvet@yahoo.com

http://www.fermatulceana.ro
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AUTOSPACE S.R.L.

str. Bucuriei 18а
tel: +373 22 123-100
URL: autospace.md

Compania AUTOSPACE este reprezentantul oficial al companiei Mitsubishi 
Motors Corporation în Republica Moldova.

AUTOSPACE is the official representative of Mitsubishi Motors Corporation in 
Moldova.

GBST-Impex S.R.L. oferă un nou model de stropitori cu venti-
lator, cu orificiu frontal de admisie a aerului, BOREI-1
Stropitoarele BOREI oferă cea mai bună performanță de pul-
verizare.
Proiectarea specială a nodului ventilatorului (cu proprietăți 
aerodinamice îmbunătățite ale lamelor (din aluminiu) regla-
bile) asigură o gamă largă de debite de aer cu costuri mini-
me de energie.
Componentele de înaltă calitate asigură perioade lungi de 
funcționare. La cererea cumpărătorilor, stropitoarele BOREI 
sunt prezentate pentru teste comparative cu orice model de 
stropitori de pe piață.
Opțiuni suplimentare: instalarea echipamentului pentru 
controlul (la distanță) normei de pulverizare din cabina trac-
torului; Instalarea calculatorului, pentru a garanta calitatea 
pulverizării şi controlul tratamentului plantelor, indiferent 
de calificarea operatorului; posibilitatea modificării clearan-
ce-ului.

GBST-Impex S.R.L. offers BOREI-1 - a new model of fan sprayer 
with frontal air intake.  
The BOREI sprayers provide the best spray performance. 
The specially designed fan (with improved aerodynamic prop-
erties and aluminum adjustable blades) provides a wide range 
of air flow with minimal energy costs.
High quality components ensure long periods of operation.
At the request of buyers, the BOREI sprayers are presented 
for comparative tests with any other sprayer models on the 
market.
Additional options are offered: installation of equipment for 
remote control of the sprayer from the tractor cabin; installa-
tion of a computer, to guarantee the quality of spraying and 
control the treatment of plantings, regardless of the qualifica-
tions of the operator; the possibility to change the clearance.

B.T.EST&CO S.R.L.

str. Cernisevschi 34 
MD 3801, or. Comrat, Republica Moldova

Tel./fax: +373 22 474132 
+373 22 474317 

e-mail: btestco@mail.ru
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BATSTRACTOR S.R.L.

str. Promâșlennaia 5
s. Tomai, r-nul Ceadâr-Lunga, 
UTA Găgăuzia
GSM: +373 79 46 78 11
GSM: +373 29 15 13 60
e-mail: batstractor@mail.ru

Compania este angajată în asamblarea tractoarelor mici marca Belarus, în limi-
tele 35 - 62 cai putere.

The company is engaged in assembling small tractors (trademark Belarus), 
ranging from 35 to 62 horsepower.

BATTISTINI VIVAI

BATTISTINI VIVAI este o pepinieră specializată în pomi fruc-
tiferi, portaltoi, fructe de pădure, plante kiwi şi nuci. Produce 
milioane de puieți datorită a trei laboratoare de micropro-
pagare: două situate în Cesena, sediul central în Italia şi un 
laborator în Republica Cehă. Battistini Vivai furnizează plante 
grefate cu rădăcina nudă, cum ar fi cireşi, piersici, pruni, caişi, 
meri şi peri, precum şi diferite tipuri de portaltoiuri, certificați 
fără viruşi.

BATTISTINI VIVAI is a tree nursery, specialized in fruit trees, 
rootstocks, berries, kiwi plants and nut trees.  It produces 
millions of plants thanks to three micropropagation labora-
tories: two are located in Cesena, the headquaters in Italy 
and one laboratory in the Czech Republic. Battistini Vivai pro-
vides grafted bareroot plants such as cherry, peach,  plum, 
apricot, apple and pear, and also different kind of rootstocks, 
all certified virus free.

via Ravennate, 1500
 47522 Cesena FC - Italia 

Zona Martorano di Cesena
Tel.: +39 0547/ 380-545
Fax: +39 0547/ 384-400

e-mail: batvivai@battistinivivai.com
URL: www.battistinivivai.com
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Belnis S.R.L. este reprezentantul local ai celor mai mari produ-
cători, la nivel Global, fiind unul din liderii de piață pe segmen-
tul de distribuție a produselor de igienă publică. Distribuim 
Insecticide, Raticide sub renumitele branduri Bayer, Valbrenta 
Chemicals, Garant pe întreg teritoriul Moldovei. De aseme-
nea, recomandăm şi furnizăm bunuri şi echipamente. Online 
ne găsiți pe www.dezinsectie.md şi pe www.deratizare.md.

Belnis S.R.L. is the local representative of the largest global 
product manufacturers, one of the market leaders in the dis-
tribution of the public hygiene products. We distribute Insec-
ticides and Rodenticides throughout Moldova, under the fa-
mous brand names like Bayer, Valbrenta Chemicals, Garant. 
We also recommend and provide products and equipment. 
You can find us online at www.dezinsectie.md and www.de-
ratizare.md.

BELNIS S.R.L. 

www.dezinsectie.md
www.deratizare.md 
https://facebook.com/PestControl-Expert-463505263987599/

EXPERT

BENNO MATERIALS, SRL.- producător de agrofibre, textile 
(spunbond) nețesite, bariere de vânt, geotextile, cearşafuri 
de unică folosință (pentru sectorul medical) şi alte materiale 
nețesute. Compania este situată în Republica Moldova, fiind 
fondată în 2018.
Personalul calificat şi echipamentele moderne de înaltă teh-
nologie ne permit să oferim pe piață o gamă largă de produse 
finite din materiale nețesute de înaltă calitate. „BENNO mate-
rials” utilizează cele mai bune materii prime de la producători 
mondiali de top din domeniu.
Materiale agricole de acoperire:
Agrofibra BENNO agro, cu stabilizator ultraviolet, este o țe-
sătură din polipropilenă ecologică, protejează plantele de: 
îngheț, minimizează contactul plantelor cu dăunători şi păsări. 
Creând un microclimat favorabil pentru plante, agrofibra asi-
gură obținerea roadei timpurii, creşte productivitatea culturi-
lor.

BENNO MATERIALS, SRL.- manufacturer of agrofibre, 
non-woven (spunbond) textile, wind barriers, geotextile, dis-
posable sheets and other spunbond materials. The company 
is located in the Republic of Moldova and was founded in 
2018. 
Qualified staff and modern high-tech equipment allow us to 
provide the market with a wide range of finished products 
- non-woven materials of high quality. “BENNO materials” 
uses the best raw materials from leading manufacturers in 
their production.
Agricultural covering materials:
BENNO agro agrofibre with an ultraviolet stabilizer is a cov-
ering eco-friendly polypropylene fabric that protects plants 
from frost, minimizes plant contact with pests and birds. 
Creating a micro-climate favorable for plants, the agrofibre 
provides earlier flowering and ripening, but also increases 
productivity.

BENNO MATERIALS S.R.L.

MD-3701, str. Orheiului 3, 
or.Straseni, Republica Moldova.

+373 (68) 7-3333-7
bennomaterials@gmail.com

BENNO
agro

BENNO
materials
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Inființată în anul 2003, compania BIOPROTECT a devenit un 
distribuitor important în piața de inputuri agricole şi servicii 
necesare practicării agriculturii moderne şi eficiente.  În cei 16 
de ani de activitate, Bioprotect a reuşit, prin calitatea serviciilor, 
prin gamă  diversificată de produse, prin logistica, dar şi distri-
buţie, să câştige încrederea şi fidelitatea producătorilor agrico-
li din toate raioanele  Republicii Moldova.  
BIOPROTECT este distribuitor în Republica Moldova a compa-
niilor internaționale din domeniul produselor de uz fitosanitar, 
semințelor şi/sau fertilizanților, cum ar fi: Corteva Agriscience; 
Pioneer, Syngenta; FMC; Spiees Urania; Fader Alliance; Lab 
Sanigene Limited; Saaten Union; Caussade; Limagrain; Phosa-
gro; Timac Agro; Intermag; Daymsa, Carmeuse, etc.. 
Pentru a veni în sprijinul fermierilor, în vederea optimizării cos-

turilor atunci când utilizează produse de uz fitosanitar şi îngră-
şăminte, am înființat  laboratorul agrochimic  “Biolab” -  care 
oferă servicii de testarea a solului, apei, materiei vegetale şi 
cartarea agrochimică a terenurilor.
În anul 2019, compania noastră a mai făcut un pas important 
în domeniul agricol. În prezent, Bioprotect  a devenit un im-
portant furnizor de echipamente de logistică şi utilaje agricole 
de ultimă generație provenite de la producători renumiți cum 
ar fi: Great Plains, Topcon, Caterpillar, Harvest , Europlast care 
permit maximizarea eficienței şi atingerea performanței în agri-
cultură.  Compania Bioprotect este pregătită să răspundă tutu-
ror cerinţelor producătorilor agricoli, iar fiecare rezultat obținut 
de fermieri, este un motiv de mândrie pentru echipa noastră.

F.P.C. BIOPROTECT S.R.L.

mun. Chișinău, Comuna Stăuceni,
Extravilan, Traseu km 9
Tel: +/373 22/ 214110; Fax: /22/ 214114 
E-mail: office@bioprotect.md
www.bioprotect.md

BRUNNTHALLER-CS S.R.O.

Compania BRUNNTHALLER” propune echipamente de ca-
litate pentru ferme. Acestea reprezintă un sistem testat de 
secțiuni de grajd. Această tehnologie este potrivită atât pen-
tru grajdurile noi, cât şi pentru cele în reconstrucţie, fapt de-
osebit de important pentru sectorul zootehnic din Moldova. 
Secţiunile de grajd (boxele) pot fi simple şi duble. Construc-
ţia secţiunilor permite libertate în mişcare şi spațiu confor-
tabil de odihnă pentru vaci. Dimensiunile, de regulă, sunt 
standard: lățimea de la 1,10 m până la 1,20 m, lungimea de 
la 1,80 m până la 2,40 m. Arcurile de separare sunt confecţi-
onate din țevi de plastic cu diametrul de 60 mm. Fixatoarele 
şi coloanele sunt executate din metal galvanizat.

BRUNNTHALLER offers quality farm equipment - tested sys-
tem of stable sections. This technology is suitable for both 
new and reconstructed stables, which is particularly impor-
tant for the livestock sector in Moldova. The sections (box-
es) are in simple and double variants. The construction of 
the sections allows freedom of movement and comfortable 
resting space for cows. Dimensions are, as a rule, standard: 
width from 1.10 m to 1.20 m, length from 1.80 m to 2.40 m. 
Separation arcs are made of plastic pipes with a diameter 
of 60 mm. Fasteners and columns are made of galvanized 
metal.

Pardubická 1453,      
CZ 53501 Přelouč   

Czech republic
www.brunnthaller.com

Tel.  +420 466 955 399 
 fax +420 466 955 440

mob. + 420 602405537
e-mail:info@brunnthaller.com
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9Distribuitor Oficial Gazpromneft  si  G-Energy in Republica 
Moldova
Oferim: uleiuri de motor: sintetic, semisintetic, mineral, de 
transmisie, ulei hidraulic, ulei pentru reductor, lichid de frână; 
lubrifianți: litol-24, solidol, gris, ciatim. Compania Gazprom-
Neft-SM  este specializată în producerea uleiurilor şi lubrifi-
anților tehnici. Uleiurile corespund certificărilor: API CJ-4*/
SN, MB 228.51, VOLVO VDS-4, Cummins CES 20081/ 78/ 77. 
MAN M3575…

Gazpromneft and G-Energy Official Distributor in the Repub-
lic of Moldova
We offer: motor oils: synthetic, semi-synthetic, mineral, trans-
mission, hydraulic oil, gearbox oil, brake fluid; lubricants: 
litol-24, solidol, gray, ciatim. GazpromNeft-SM company 
specializes in the production of oils and technical lubricants. 
The oils correspond to the certifications: API CJ-4*/SN, MB 
228.51, VOLVO VDS-4, Cummins CES 20081/78 / 77. MAN 
M3575…

CALBOR GRUP  SRL

str. Pietrăriei 1/2 MD-2069 Chişinău, Republica Moldova 
www.lubrifiant.md 

Tel.: +373 22/ 782-782      Fax: +373 22/ 782-786
 GSM : +373 60/ 440-701

E-mail: calborgrup@gmail.com

BUSINESSMAN S.R.L.

Din 2018 compania BusinessMan este distribuitorul oficial al 
companiei SMS Cz, s.r.o.,Rokycany. Gama variată de maşini 
agricole pentru lucrarea solului completează necesitățile fer-
mierilor pentu a atinge siguranță si performanță în agricul-
tura din Moldova. Recent, SMS CZ proiectează şi produce 
maşini de înaltă calitate pentru cultivarea solului, pregătirea 
înainte de însămânțare, tavalugire, cultivarea luncii (păşuni-
lor), sămânță de iarbă şi recoltare care au fost vândute atât 
în Europa, cât şi în Statele Unite ale Americii, Canada şi Aus-
tralia.

ICS “Business Man” is the official distributor of SMS Cz, s.r.o., 
Rokycany since 2018. The wide range of agricultural machin-
ery for soil cultivation complements the needs of farmers to 
achieve reliability and performance in Moldovan agriculture. 
Recently, SMS CZ designs and manufactures high-quali-
ty machines for soil cultivation, pre-sowing, cultivation of 
meadow (grassland), grass seeds and harvesting that have 
been sold in Europe, as well as in the United States of Amer-
ica, Canada and Australia.

GSM: + 079 01 666 1
GSM: + 068 48 36 36
www.smscz.cz/en
http://businessman.md

businesmanslr@gmail.com
www.topzon.ro
facebook.com/www.topzon.ro
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9CARVIDON SERVICE este una dintre cele mai importante 
companii din Republica Moldova în domeniul implementării 
tehnologiilor avansate în agricultură, livrărilor de echipamen-
te agricole. Compania vinde piese de schimb pentru maşini 
şi unități agricole şi asigură servicii post-vânzare pentru echi-
pamente agricole. Munca bine coordonată a echipei, efici-
ența şi calitatea informațiilor furnizate, luarea în considerare 
a intereselor clienților, înțelegerea şi satisfacerea necesități-
lor acestora, deschiderea spre inovații - toate acestea permit 
clienților companiei noastre să facă alegerea potrivită şi să 
obțină cea mai mare rentabilitate atunci când optează pentru 
o anumită tehnologie.

Carvidon Service is one of the leading companies in Moldo-
va, engaged in the introduction of advanced technologies in 
agriculture, the supply of agricultural machinery. The com-
pany sells spare parts for agricultural machines and aggre-
gates, and provides maintenance services for agricultural 
machinery. Well-coordinated work of the company team, 
efficiency and quality of the information provided, consider-
ation of clients’ interests, understanding and satisfaction of 
their needs, openness to innovation - all this allows our cus-
tomers to make the right choice and get the most out of their 
choice of equipment

S. C. CARVIDON SERVICE S.R.L.

str. Budjacscaia 29/1, or. Ceadâr-Lunga
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
Tel./fax +373 291 237 03
GSM: +373 79 68 95 30
URL: http://www.carvidon.md 

Tehnică „Хозяин” de la producătorul belarus „Запагромаш”
Întreprinderea „Запагромаш” (Zapagromash)  de 17 ani pro-
duce cea mai largă gamă din CSI de alimentatoare cu elice 
orizontale şi verticale pentru bovine, cu un volum de 6 - 30 
m3, distribuitoare – suflante de paie, precum şi semiremorci 
pentru tractoare (cu o capacitate de încărcare de 15 - 18 tone) 
şi maşini pentru aplicarea îngrăşămintelor organice solide
(cu o capacitate de încărcare de 10 - 24 de tone) sub marca 
«Хозяин».
Managerii şi specialiştii a peste 5.000 de ferme din CSI au 
apreciat caracteristicile maşinilor noastre. 70% din alimen-
tatoarele din fermele din Republica Belarus sunt de marca 
«Хозяин».
Produsele fabricii Zapagromash sunt apreciate pentru calita-
tea înaltă, iar fiecare client se bucură de atenție din partea an-
gajaților, care iau în calcul toate necesitățile acestora.
Rețeaua de dealeri ai Grupului de companii „Хозяин” este for-
mată din 70 de dealeri în Rusia, Kazahstan, Moldova, Ucraina 
şi Uzbekistan, care acordă suport la punerea în funcțiune şi în-
treținerea maşinilor.

Equipment “Хозяин” from the Belarusian manufacturer 
“Zapagromash”
For 17 years, Zapagromash has been producing the widest 
in the CIS range of feed dispensers  for cattle with horizontal 
and vertical augers,  6 to 30 m3 in volume, straw blowers and 
spreaders, as well as tractor dumping semi-trailers (with car-
rying capacities from 15 to 18 tons) and equipment for solid 
organic fertilizers (with a loading capacity from 10 to 24 tons) 
under the Хозяин brand.
Managers and specialists of more than 5,000 farms through-
out the CIS appreciated the work of our machines. 70% of 
the feeders working on the farms of the Republic of Belarus 
are the “Хозяин” feeders.
The products of the Zapagromash plant are appreciated for 
its high quality and attention to customer needs.The dealer 
network of the “Хозяин”group of companies consists of 70 
dealers in Russia, Kazakhstan, Moldova, Ukraine and Uzbek-
istan and constantly helps in commissioning  and servicing  
the equipment.

I.C.S. CBS MOTORS S.R.L.

str. Grenoble 257
Chișinău, Republica Moldova

Telefon: +373-22/ 83-01-40
Fax: /+373-22/ 83-01-41

E-mail: cbsmotors@mail.ru
Web-site: cbsmotors.md
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CENTRUL DAR  / I.I CHIVIRIGA VITALIE

or.Chisinau, str. Uzinelor 210/3
Mob.:069 236 124/ 069 243 273
tel./fax: 022 025 268/ 025 269
e-mail: info@centruldar.md
Web-site: www.centruldar.md

Centrul Dar vă oferă cel mai mare sortiment 
de anvelope camere JANTE în Republica 
Moldova pentru tehnica agricolă şi specială, 
camioane, autoturisme : 
MICHELIN KLEBER TAURAS TRELLEBORG 
MITAS PETLAS STARMAXX ALLIANCE GA-
LAXY BARKLEY BKT VREDESTEIN MALHO-
TRA KABAT RIKEN SAVA Pronar.

Centrul DAR offers the largest 
assortment of tires, spokes, rims 
in R Moldova for agricultural 
and special equipment, trucks, 
cars: MICHELIN KLEBER TAURAS 
TRELLEBORG MITAS PETLAS 
STARMAXX ALLIANCE GALAXY 
BARKLEY BKT VREDESTEIN MAL-
HOTRA KABAT RIKEN SAVA PRO-
NAR.

ChemTehAgro S.R.L. este o companie agricolă care comer-
cializează semințe de floarea soarelui, semințe de grâu, se-
mințe de porumb dulce, semințe de legume, produse de uz 
fitosanitar, fertilizanti şi produse chimice.  Suntem importatori 
şi distribuitori exclusivi ai companiilor StrubeD@S- Germania, 
Bakker Brothers- Olanda, MAC GmbH- Germania, Bursa See-
ds- Turcia.
 Avem ca obiective construirea relațiilor de afaceri bazate pe 
încredere, prestarea serviciilor profesionale de înaltă calitate, 
care le asigură clienților noştri roade bogate. 

ChemTehAgro S.R.L. is an agricultural company trading 
sunflower seeds, wheat seeds, sweet corn seeds, vegetable 
seeds, plant protection products, fertilizers and chemicals. 
We are exclusive importers and distributors of StrubeD@S  - 
Germany, Bakker Brothers - Netherlands, MAC GmbH - Ger-
many, Seeds Exchange - Turkey. 
 
We aim to build business relationships based on trust, pro-
viding high quality professional services, ensuring our clients 
rich harvests.

CHEMTEHAGRO S.R.L.

stradela Studentilor 2/4 
mun. Chișinău, Republica Moldova 

tel.: 069 881 768
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COLASS S.A. 

Companie specializată în proiectare, construcții şi montaj.
Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul construcți-
ilor, suntem convinşi că putem satisface toate cerințele dvs. 
legate de proiectare, executare şi montare a construcțiilor 
metalice de orice tip, destinație şi complexitate, precum şi 
cele pentru hale industriale sau depozitele frigorifice. 
Oferim şi o gamă largă de servicii pentru proiectarea, con-
strucția şi montarea utilajelor şi echipamentelor de prelucra-
re şi păstrare a cerealelor, inclusiv transportarea şi montarea 
acestora.
COLASS – partener de încredere în construcții de calitate!

Company specialized in design, construction and assembly.

With over 25 years of experience in the field of construction, 
we are convinced that we can meet all your requirements for 
the design, execution and installation of metal structures of 
any type, destination and complexity, as well as those for in-
dustrial halls or cold stores.
We also offer a wide range of services for the design, con-
struction and installation of grain processing and storage 
equipment, including transport and assembly.
COLASS - reliable partner in quality construction!

MD 2023 str. Uzinelor 8, 
mun. Chișinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22 42 98 73 
GSM +373 79 33 94 73; +373 78 89 9999
Fax: +373 22 42 99 20
E-mail: contact@colass.md, a.cojuhari@colass.md 
www.colass.md

Din 2006, Comsales Grup vă pune la dispoziție o gamă com-
pletă de produse şi servicii în construcția şi proiectarea obiec-
telor industriale şi agroindustriale. Dat fiind faptul că dispu-
nem de un spațiu de producere de peste 2000m2, putem 
manevra lucrări de complexitate tehnică colosală, ceea ce ne 
apropie de cerințele şi preferințele fiecăruia dintre voi, oricare 
ar fi acestea. 
Pentru agricultori propunem construcția şi proiectarea:
- depozitelor frigorifice;
- depozitelor pentru cereale şi tehnică agricolă;
- fabricilor de producere şi procesare;
- fermelor pentru animale.
Comsales Grup - Soluții sigure în construcții!

Since 2006, Comsales Grup offers a complete range of prod-
ucts and services in the construction and design of industri-
al and agro-industrial objects. Given the fact that we have a 
production area of over 2000m2, we can handle works of 
colossal technical complexity, which brings us closer to the 
requirements and preferences of each one of our clients. 
 
For farmers we propose the construction and design of:
- cold stores;
- storage facilities for cereals and agricultural equipment;
- manufacturing and processing plants;
- animal farms.
 
Comsales Grup - We provide safe solutions in construction!

COMSALES GRUP S.R.L.

str. Meșterul Manole, 5A
e-mail: info@comsales.md

web: www.comsales.md
tel: 22 88 55 17

GSM: 068 68 07 87
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CONAGROMAȘ S.R.L.

CONAGROMAŞ este dealerul exclusiv Lovol International 
Heavy (China) şi ХТЗ (Ucraina)  în Moldova. Echipa CONA-
GROMAŞ livrează tractoare Lovol şi ХТЗ în Moldova şi oferă 
un ciclu complet de deservire a utilajului, inclusiv instruirea 
angajaților clienților şi întreținerea planificată a tehnicii, folo-
sind piese de schimb originale. Compania CONAGROMAŞ 
a intrat pe piața moldovenească cu tractoarele Lovol în anul 
2008. În acest timp, managerii companiei au câştigat o expe-
riență vastă şi o înțelegere profundă a necesităților clienților.

CONAGROMAŞ is the exclusive dealer in Moldova of Lovol 
International Heavy (China) and ХТЗ (Ukraine). The CONA-
GROMAŞ team delivers Lovol and ХТЗ tractors in Moldova 
and offers a complete service cycle - from pre-training and 
training our customers’ staff to planned maintenance and 
major repairs of any complexity, using original spare parts. 
CONAGROMAŞ entered the Moldovan market with Lovol 
tractors in 2008. Meanwhile, the company’s managers have 
gained extensive experience and a deep understanding of 
customers’ requirements.

șos. Muncești, 271/7
tel.: +373 22 50 33 60
GSM: +373 60 960 800
e-mail: a.novatchi@gmail.com 
URL: www.lovol.md

I.M. CONTINENTAL INVEST S.R.L.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 64, ap.37
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

URL: www.angar.md
GSM:  +373-60/ 40-80-40
GSM:  +373-60/ 850-555

E-mail: info@angar.md

Hangarele fără carcasă sunt structuri în care acoperişul este 
atât perete, cât şi structură de susținere şi nu sunt necesa-
re cadre suplimentare, ceea ce reduce semnificativ costul 
hangarului. Tehnologia permite de a construi hangare fără 
carcase cu o lățime de 36 metri şi o înălțime de la 4 până la 
18 metri. Hangarele pot fi folosite pentru depozitare (produ-
se agricole); întreținerea animalelor; pergole pentru maşini 
agricole; complexe sportive; săli de expoziții, hale de pro-
ducție etc.

Frameless hangars are structures where the roof is both a 
wall and a supporting structure and no additional frames are 
required, which significantly reduces the cost of the hang-
ar. The technology allows to build frameless hangars with a 
width of 36 meters and a height of 4 to 18 meters. Hangars 
can be used for storage (agricultural products); animal care; 
as pergolas for agricultural machinery; sports complexes; 
exhibition halls, production halls, etc.
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DARMETFER S.R.L.

str. Ștefan cel Mare, 1, satul Bulboaca,
MD-6512 raionul Anenii Noi,
 Republica Moldova
tel.: +373 265 939 88 
fax: +373 265 47 828 

GSM: +373 68 00 77 43
GSM: +373 69 11 95 22 
e-mail: darmetfer@mail.ru 
URL: darmetfer.md

GRAPA ROTATIVĂ BR-6
Firma DARMETFER prezintă un utilaj inovativ: Grapa Rotativă 
BR-6. Grapa rotativă este folosită pentru lucrarea solului până 
şi după răsărirea culturilor păioase, prăşitoare şi a culturilor 
tehnice. Destinația principală a grapelor este de a lucra su-
perficial solul, la adâncimi variabile, prin afânarea terenului, 
spargerea bulgărilor, micronivelarea suprafeței terenului, 
spargerea crustei solului, astfel asigurând aerarea sistemului 
radicular al plantelor şi distrugerea buruienilor mici.Grapele 
se mai folosesc şi pentru graparea semănăturilor, a pajiştilor, 
pentru îngroparea în sol a semințelor mici şi a îngrăşăminte-
lor. 
Cerințele agrotehnice impuse grapelor rotative sunt:
- mărunțirea solului în mod uniform, la adâncimea de 3-5 cm, 

fără a vătăma plantele şi asigurarea distrugerii totale atât a 
buruienilor mici, cât şi ale celor în curs de răsărire;
-asigurarea afânării solului.

Viteza de lucru de 12-15 km/h în combinație cu lățimea de 
lucru de 6m asigură efectuarea lucrării pe suprafețe de până 
la 100 ha/zi.
Utilajul poate fi folosit atât la cultivație totală cât şi la prelucra-
rea solului pe rânduri, poziționarea organelor de lucru fiind 
reglabilă.
Fiecare organ activ este compus din picior dotat cu sistem de 
arcuri şi două discuri cu dinți.

Învață să trăieşti sănătos !
 
DIACELLITE NUTRI - insecticid natural, ecologic, eficient, eco-
nom, sănătos, durabil.
Compoziția: 100% Diatomit, este permis contactul cu produse 
alimentare ambalate şi în vrac. 
Se utilizează în diverse domenii: agricultură, pomicultură, viti-
cultură, florărit, creşterea animalelor, pentru uz casnic etc. 
DIACELLITE NUTRI  este eficient în luptă cu dăunătorii: molii, 
fluturi, păduchi, purici, ploşnițe, furnici, cafard, colorado, omizi, 
căpuşe, viespi, muşte (din grajduri) etc.. Este folosit cu succes  
în spațiile de stocare a cerealelor şi încăperile agricole goale.
Se adaugă în hrana animalelor în calitate de vermifug natural. 
Avantajele produsului: non-toxic, natural, inofensiv pentru oa-
meni, animale şi mediul înconjurător.
Căutăm distribuitori atât în Moldova, cât şi în alte țări.  

Learn to live healthy!
 
DIACELLITE NUTRI - natural, ecological, efficient, economi-
cal, healthy, sustainable insecticide.Composition: 100% Dia-
tomite, contact with packaged and bulk food is allowed.
Used in various fields: agriculture, fruit growing, viticulture, 
flower growing, animal husbandry, domestic use. 
DIACELLITE NUTRI is effective in combating pests: moths, 
butterflies, lice, fleas, bites, ants, cockroaches, colorado, cat-
erpillars, ticks, wasps, flies (in stables), etc. It is successfully 
used in cereal storage areas and empty agricultural premises. 
Can be added to the animal feed as a natural vermifuge.
Product benefits: non-toxic, natural, harmless to humans, an-
imals and  environment.
We are looking for distributors in Moldova and in other 
countries.

DIACELLITE NUTRI S.R.L.

Distribuitor oficial în Moldova, Ucraina, România
Str. Traian 2/1, 2091 Or. Sângera, Mun. Chișinău

Tel.,Viber,  WhatsApp  +373 78630528  
Tel.,Viber,  WhatsApp  +4176.298.22.65 (ro-ru)

diacellite.nutri@gmail.com
www.diatomit-md.com



84 85

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

 2
01

9

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

 2
01

9

DiazChim este compania care a demonstrat în timp că este şi 
va fi un partener durabil în domeniul agricol. Cu o echipă de 
profesionişti ce fac față tuturor provocărilor ce apar în gospo-
dăriile partenerilor noştri. Portofoliul este suplinit cu cele mai 
inovative şi calitative produse fitosanitare de care are nevoie 
fermierul astăzi. 
DiazChim este distributor oficial al companiilor cu renume 
mondial precum: „Bayer”, „Corteva”, „Monsanto”, „Pioneer”, 
„FMC”, „Belchim”, „Aventro Sarl”, „Adama”, „Wuxal”. 
Întregul sortiment de produse fitosanitare comercializate de 
către „DiazChim”SRL sunt originale, înregistrate, certificate şi 
au o calitate înaltă pentru a fi utilizate în Republica Moldova.
DIAZCHIM: „Protecţie maximă – succes garantat”

DiazChim is a leader in the agricultural market of Moldova in 
plant protection. We promote a technologically developed 
agriculture with state-of-the-art products and, with a large 
team of skilled agronomists, we achieve record results.
DiazChim is official distributor of brands Bayer, Corteva, 
Monsanto, Pioneer, FMC, Belchim, Aventro Sarl, Adama, 
Wuxal. 
Thus, farmers across the country have access to a wide range 
of plant protection products and seeds. Moreover, since 
2016, DiazChim founded a subsidiary company - DiazTech, 
which provides our farmers with high performance agricul-
tural equipment and spare parts. 
DIAZCHIM : Maximum protection - guaranteed success.

DIAZCHIM  S.R.L   

Or. Strășeni, șos. Chișinăului 16
MD-3700 
Tel:+373 22 79 -11 -90
Fax: +373 22/ 79-12-20
E-mail: office@diazchim.md
 www.diazchim.md

Dealer oficial al brandurilor Fendt şi Valtra din concernul 
AGCO, DiazTech este partenerul de încredere al agricultorilor. 
Tehnologii de ultimă generație, personal calificat, portofoliu 
vast de produse de la lideri mondiali în producerea de utilaje 
agricole, aşa ca „Manitou”, „Lemken”, „Kockerling”, „Geringoff”, 
„Great Plains”, „MaterMacc”, „MoroAratri”, „Bargam”, „Dal- Bo”, 
„TMC Cancela”, „FMG”, „Sortimo”, „Trimble”, toate puse la dis-
poziția fermierilor pentru creşterea profitabilității afacerii.
„DiazTech” : Tehnologii avansate - posibilităţi nelimitate!

Official dealer of Fendt and Valtra brands, part of AGCO corpo-
ration, DiazTech is the farmers’ trusted partner. Advanced teh-
nologies, qualified staff, a good range of products from world 
leaders in the production of agricultural equipment and ma-
chinery, such as Manitou, Lemken, Kockerling, Geringoff, Great 
Plains, MaterMacc, MoroAratri, Bargam, Dal-Bo, TMC Cancela, 
FMG, Sortimo, Trimble. All this equipment is available for every 
farmer to help them increase the profitability of their bussines. 
DiazTech : Advanced Technologies – Unlimited Possibilities!

DIAZTECH S.R.L.

șos. Chișinăului 10A
MD-3700 Strășeni, Republica Moldova

tel:+373 3000 1003
GSM: + 373 69 62 12 28

e-mail: diana.mamei@diaztech.md
 www.diaztech.md
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DILEXIS S.R.L.

DILEXIS - compania tehnologiilor inovative şi serviciilor pen-
tru agricultura modernă.  Vânzarea unei game largi de siste-
me pentru vii şi livezi, a accesoriilor de producție proprie şi 
ale celor mai prestigioase mărci comerciale.

DILEXIS - the company of innovative technologies and ser-
vices for modern agriculture. Sale of a wide range of systems 
for vineyards and orchards, their own accessories and of the 
most prestigious brands.

str. Frunze M.1K/4
MD-4839 com. Stăuceni, 
mun. Chișinău, Republica Moldova
GSM: +069 99 17 17; +060 18 88 87
e-mail: dilexis_S.R.L.@mail.ru

DROFA-GRUP activează pe piață de peste 10 ani. Constru-
ieşte hangare arcuite fără rame, frigidere, depozite, inclusive 
de legume, silozuri, ferme, parcări, complexe sportive.
Efectuează lucrări pe turnare a pardoselilor industriale din 
beton.
Execută lucrări de fono- şi termoizolare a construcțiilor.
Lățimea optimă -10 - 24 m.
Perioadă restrânsă de executare a lucrărilor, durată lungă de 
exploatare.
În construcție se utilizează oțel galvanizat bobinat de 1,2 mm 
- 1,5 mm. De asemenea, este posibilă folosirea oțelului co-
lorat (orice culoare) cu acoperire polimerică conform RAL.
Rapid, eficient, economic.

DROFA-GRUP has been operating on the market for over 
10 years. Builds arched фрамелесс hangars, refrigerators, 
warehouses, including for vegetables storage, silos, farms, 
parking lots, sports complexes.
Casting industrial concrete floors. 
Sound and thermal insulation. 
Optimum width -10 - 24 m.
Limited work execution period, long service life. In construc-
tion, galvanized steel coil (1.2 mm - 1.5 mm) is used. It is also 
possible to use colored steel (any color) with RAL polymer 
coating.
Fast, efficient, affordable.
 

DROFA-GRUP S.R.L. 

str. Galațan   30  
or. Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

GSM: 079 026 797; 079 826 797
e-mail: g_sobor@yahoo.com

Web-site: www angars.md
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Compania activează pe piaţa din Moldova din anul 2003. 
Propune producătorilor agricoli maşini de irigare cu tambur 
pentru suprafețe de 3-100 ha, maşini de tip pivot, liniare, 
centru liniare; pompe pentru irigare cu agregare la tractor, 
pompe diesel, electrice, țevi, hidranți, accesorii pentru siste-
mele de irigare, utilaje pentru sistemele de biogaz, separa-
toare pentru producerea îngăsămintelor organice, pompe, 
mixere, cisterne pentru dejecțiile zootehnice, utilaj pentru 
fermele moderne de bovine şi porcine, distribuitoare de 
hrană, tractoare, combine şi o gamă variată de echipamente 
pentru lucrarea solului: semănători, cositoare, prese de ba-
lotat, stropitoare pentru culturile de câmp. Partenerii noştri: 
“BAUER” Grup; Schauer.

The company has been active on the Moldovan market since 
2003. We offer to agricultural producers drum spraying ma-
chines for surfaces of 3-100 ha, with pivot and linear systems; 
irrigation pumps with tractor aggregation, diesel and electric 
pumps, pipes, hydrants, accessories for irrigation systems, 
equipment for biogas systems, separators for organic fer-
tilizer production, pumps, mixers, animal husbandry tanks, 
equipment for modern cattle and pig farms, food dispens-
ers, tractors, combines and a wide range of soil working 
equipment, sowing machines, mowers, balers, sprinklers for 
field crops. Our partners: BAUER. Group> Schauer.

ECO-IRIGARE S.RL - BAUER GRUP

str. Miron Costin 7
MD-2068 Chisinau, 
Republica Moldova
Tel.: +373 22 44 11 96

fax: +373 22 441 335
GSM: +373 69 19 20 60
e-mail: profesorgavrilita@yahoo.com
URL: www bauer.at com

S.C. ECOLUX S.R.L.

Societatea Comerciala ECOLUX a fost fondată în anul 1995. 
În prezent ECOLUX este un furnizor calificat de produse şi 
echipamente frigorifice, de ventilare şi condiționare a aeru-
lui, precum şi de servicii profesioniste de proiectare, monta-
re, amenajare şi întreținere. ECOLUX se numără printre liderii 
pieței în edificarea depozitelor frigorifice la cheie şi utilizează 
echipamente cu consum redus de energie şi cu agenți frigo-
rifici ecologici. 
Servicii: proiectare, montare, întreținere.

ECOLUX commercial company was founded in 1995. At 
present, ECOLUX is a qualified supplier of refrigeration, 
ventilation and air conditioning products and equipment, 
as well as professional services in design, installation, fitting 
and maintenance. ECOLUX is among the market leaders in 
the construction of turnkey cold stores and uses low-energy 
equipment and ecological refrigerants.
Services: design, installation, maintenance.

str. Sf. Gheorghe 3
MD-2001 Chisinau, Republica Moldova

Tel./Fax:       +373 22 500 963
 Mobil: +373 69 445 455

 E-mail: office@ecolux.md
Web: www.ecolux.md; 

www.gree.md 
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Elitagrotehnologie – Tradiție, Experiență, Inovație! 
Elitagrotehnologie este compania care contribuie activ la 
dezvoltarea agriculturii din Republica Moldova, pornind de 
la consultațiile specializate până la valorificarea recoltelor. 
Elitagrotehnologie pune la dispoziția clienților săi un asorti-
ment variat de produse de uz fitosanitar, fertilizanți şi semin-
țe, precum şi servicii de Testare a Solului.   
Elitagrotehnologie deja de câțiva ani are o colaborare cu 
compania YARA – cel mai mare producător de îngrăşăminte 
chimice la nivel mondial, cu vânzări în peste 150 de țări. Yara 
este o prezență constantă pe piața îngrăşămintelor chimice 
din România şi pune la dispoziție un portofoliu de produ-
se, încercînd să capteze atenția fermierilor şi producătorilor 
agricoli cu elemente de noutate şi desigur de modernitate 
prin diviza lor de „ Digital Farming”.
Elitagrotehnologie promovează agricultura modernă care  
se dezvoltă datorită tradițiilor, experinței şi a inovațiilor. 

Elitagrotehnologie - Tradition, Experience, Innovation!
The company Elitagrotehnologie actively contributes to the 
development of agriculture in the Republic of Moldova, 
starting from specialized consultations to the harvest com-
mercialization. Elitagrotehnologie offers its clients a wide as-
sortment of plant protection products, fertilizers and seeds, 
as well as soil testing services.
Elitagroteechnology has been working for several years now 
with YARA - the largest manufacturer of chemical fertilizers 
worldwide, with sales in over 150 countries. Yara is a constant 
presence on the chemical fertilizer market in Romania and 
offers a portfolio of products, trying to capture the attention 
of farmers and agricultural producers with elements of nov-
elty and, of course, modernity through their division of “Dig-
ital Farming”. 
Elitagroteechnology promotes modern agriculture that de-
velops due to traditions, experience and innovations.

ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.

MD- 4839 Chișinău, Republica Moldova, 
com. Stăuceni, str. Calea Orheiului 122, et.3
Tel: + 373 22 866 810, 866 811
Fax: + 373 22 866 820
GSM: + 373 60044427
E-mail: info@elitagrotehnologie.md

Panton

Compania Elit-Tehnica S.R.L. prezintă încărcătorul telescopic 
JCB 531-70 Agri 
Un încărcător de ultima generație cu un motor de producția 
JCB, Dieselmax, al cărui şasiu este proiectat pentru a asigu-
ra stabilitatea şi capacitatea mare de lucru. Pentru a simplifica 
funcționarea, acest încărcător telescopic oferă posibilitatea se-
lecției instantanee a unuia dintre cele trei moduri de direcție, 
un servo control cu mai multe operațiuni concomitent, o rază 
redusă de rotire şi o manevrabilitate ridicată.

Semănătoarea TFprofi este combinația perfectă între perfor-
manțe ridicate şi necesar redus de putere. Cadrul tractat cu 
rabatare hidraulică şi opt rânduri cu secții HD este dotat cu un 
rezervor de 2.000 litri pentru îngrăşăminte.
Avantaje:
- Structură compactă şi liniară
- Necesar redus de putere
- Performanțe ridicate de până la 5h pe oră
- Structură compactă şi viteză ridicată de deplasare
- Standard european de transportare, 3m
- Performanță ridicată în amplasarea semințelor în special la 
floarea soarelui.

Elit-Tehnica SRL  presents the telescopic handler JCB 531-70 Agri.
A state-of-the-art handler with a JCB engine, Dieselmax, 
whose chassis is designed to ensure stability and high work-
ing capacity. In order to simplify the operation, this telescop-
ic loader provides the possibility of instantaneous selection 
of one of the three steering modes, a servo control with sev-
eral simultaneous operations , a reduced radius of rotation 
and a high maneuverability.

The TFprofi seeding unit is the perfect combination of high per-
formance and low power requirement. The towed frame with hy-
draulic folding and eight HD rows is equipped with a 2,000-liter 
fertilizer tank.
Benefits:
- Compact and linear structure
- Reduced power requirement.
- High performance up to 5ha per hour
- Compact structure and high speed of movement
- European transport standard, 3m
- High performance in seed placement, especially sunflower seeds.

ELIT-TEHNICA S.R.L

Chișinău, str.Petricani nr.86
sale@elit-tehnica.md

Tel.: 068882223
GSM: ( 373 22 ) 855 711
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BC „EuroCreditBank” S.A. Vă propune o încercare unică – o 
perioadă de  “TEST DRIVE” de minimum 1 an cu deservire 
bancară GRATIS sau la tarife mai mici decât Vă oferă banca 
unde Vă deserviți la moment:Deschiderea conturilor curente 
– GRATIS;
Deservirea lunară a conturilor curente – GRATIS;
Deservirea lunară prin sistemul Bank-Client – GRATIS;
Deservirea lunară prin Internet banking – GRATIS;
Tariful pentru plăți valutare – 0,2% din sumă, min 20 USD/EUR, 
max 200 USD/EUR;
Extragerea numerarului în lei din conturile bancare – 0,9% din 
sumă;
Tariful pentru transferarea salariului prin proiecte salariale – 
0,3% din sumă.
- Oferta este valabilă pentru Clienţii noi (agenţii economici) 
care se vor deschide conturile la  
BC „EuroCreditBank” S.A. în perioada 03 septembrie 2019 – 
31 decembrie 2019. 
- Tarifele speciale sunt valabile din data deschiderii contului 
curent până la 31.12.2020.

We make you a unique offer - a “TEST DRIVE” period of at 
least 1 year with FREE bank service or at rates lower than the 
bank where you currently keep your account - FREE: 
Opening current accounts - FREE;
Monthly servicing of current accounts - FREE;
Monthly service through the Bank-Client system - FREE;
Monthly service through Internet banking - FREE;
Tariff for foreign currency payments - 0.2% of the amount, 
min 20 USD / EUR, max 200 USD / EUR;
Withdrawal of cash in lei from bank accounts - 0.9% of the 
amount;
Tariff for salary transfer through salary projects - 0.3% of the 
amount.
The offer is valid for new Customers (economic agents) who 
will open their accounts at BC “EuroCreditBank” S.A. be-
tween September 3, 2019 - December 31, 2019.
The special rates are valid from the date of opening the cur-
rent account until 31.12.2020.

B.C. EUROCREDITBANK S.A.

URL: www.ecb.md 

EUROPRIM -SERVICE S.R.L.

bd. Decebal 80/1, etaj 3, 
salonul-magazin KAMIN-PRESTIJ

MD-2038 Chișinău, sectorul Botanica, 
Republica Moldova

tel.: +373 22 62-35-50
fax: +373 22 62-35-50

GSM: +373 69 16-24-26
GSM: +373 68 52-95-96

e-mail: kaminprestij@mail.ru
URL: www.kamin-prestij.md

Compania EUROPRIM-SERVICE activează de aproape 20 de 
ani pe piața din Republica Moldova, oferind produse de cea 
mai înaltă calitate din întreaga lume. Comercializăm produ-
sele noastre în salonul KAMIN-PRESTIJ, unde puteţi procu-
ra o gamă mare de focare de toate tipurile şi dimensiunile. 
Avem şemineuri clasice din piatră naturală, din marmură, 
şemineuri electrice DIMPLEX, sobe şi saune pe lemne, acce-
sorii pentru coşuri de fum. Compania EUROPRIM-SERVICE 
este singurul dealer şi efectuează livrări directe de la SUPRA, 
INVICTA (Franța), KLOVER (Italia), VULCANIA, COLORITALY 
(Italia), BEF HOME (Cehia), DIMPLEX şi din alte țări.

EUROPRIM-SERVICE has been active on the Moldovan mar-
ket for almost 20 years, offering the highest quality products 
from all over the world. We sell our products in the KAMIN-
PRESTIJ showroom, where you can obtain a wide range of 
burners of all types and sizes. We have classic fireplaces 
in natural stone and marble, DIMPLEX electric fireplaces, 
wood-burning stoves and saunas, accessories for chimneys. 
EUROPRIM-SERVICE is the only dealer in this field and deliv-
ers products directly from SUPRA, INVICTA (France), KLOVER 
(Italy), VULCANIA, COLORITALY (Italy), BEF HOME (Czech 
Republic), DIMPLEX and other countries.

SALONUL-MAGAZIN KAMINPRESTIJ
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EUROTOP-PLUS S.R.L. 

Activitatea de bază a companiei Eurotop-Plus S.R.L. este 
importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanților. În parteneriat cu compania Lebosol®Dunger 
GmbH din Germania, am adus pe piața din Republica Mol-
dova îngrăşăminte lichide de marca “Lebosol” pentru apli-
care foliară. 
La ora actuală, portofoliul companiei Lebosol®Dunger 
GmbH numără 50 de produse: îngraşăminte foliare organi-
ce, stimulatori de creştere, îngrăşăminte speciale cu microe-
lemente şi amestecuri specifice anumitor culturi cu o concen-
trație ridicată a substanțelor active, îngrăşăminte NPK lichide, 
îngraşăminte starter pentru tratarea semințelor, îngrăşăminte 
chelate, destinate atât pentru agricultura convențională, cât 
şi pentru cea ecologică.

The basic activity of Eurotop-Plus S.R.L. is the import and mar-
keting of plant protection products and fertilizers. In partner-
ship with Lebosol®Dunger GmbH in Germany, we brought 
the “Lebosol” liquid fertilizer for foliar application to the Mol-
dovan market. At present, Lebosol®Dunger GmbH’s port-
folio includes 50 products: organic foliar fertilizers, growth 
stimulants, special fertilizera with microelements, and specif-
ic crop mixtures with a high concentration of active substanc-
es, liquid NPK fertilizers, seed fertilizers, chelated fertilizers, 
intended for both conventional and organic farming.

str.Prunului 15
mun. Chișinău, Republica Moldova
Mobil:    +373 69120668
Mobil:    +373 69768769
Mobil:    +373 79254906
E-mail: eurotopplus@mail.ru
www.lebosol.md

S.C. EVOLAR S.R.L.

oficiul central / magazin: 
str. Dragomir, 4, mun. Bălţi, Republica 

Moldova
tel: 023145282 

mob.: 069900071, 060940039, 
068889956

e-mail: evolar.md@gmail.com

filiala Nord: 
str. Chișinăului 37A, 

or. Cupcini, r-nul Edineț, Republica 
Moldova

mob.: 061067774
www.evolar.md; www.versatile.md; 

www.stropitori.md

Compania EVOLAR, comerciant de tehnică, utilaj şi echipa-
ment agricol, prezintă la expoziţia Moldagrotech 2019 urmă-
toarele maşini agricole: semănătoare, cultivatoare, hedere, 
stropitori de câmp, freze pentru vie/ livadă. Toate acestea 
sunt indispensabile pentru o agricultură de performanța şi 
au o faimă fabuloasă pe piaţa internaţională, demonstrând 
realizările liderilor mondiali în producerea maşinilor agricole. 
SĂ RIDICĂM AGRICULTURA NAŢIONALĂ ÎMPREUNĂ!

SC EVOLAR, a trader of technical equipment and agricultur-
al machinery, presents the following agricultural machinery at 
the Moldagotech 2019 Exhibition: Seeders, Cultivators, Head-
ers, Field Sprinklers, Vineyard Mills. All of these are indispen-
sable for a performance farming and have a fabulous fame on 
the international market, demonstrating the achievements of 
world leaders in the production of agricultural machinery.
LET’S RAISE THE NATIONAL AGRICULTURE TOGETHER!
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Grupul PhosAgro (www.phosagro.ru) este unul dintre princi-
palii producători mondiali de îngrăşăminte fosforice. Îngrăşă-
mintele minerale PhosAgro au unii dintre cei mai buni indi-
catori de puritate din lume, practic nu conțin cadmiu şi alte 
impurități dăunătoare. Sunt utilizate pentru cultivarea produ-
selor agricole, care este baza pentru producția de alimente 
în mai mult de 100 de țări. În Moldova, produsele PhosAgro 
sunt reprezentate de rețeaua de distribuție a îngrăşămintelor 
minerale  «ФосАгро-Регион» (FosAgro-Regiunie).

PhosAgro Group (www.phosagro.ru) is one of the world’s 
leading manufacturers of phosphorus fertilizers. PhosAgro 
mineral fertilizers have some of the best purity indicators 
in the world, practically do not contain cadmium and oth-
er harmful impurities. They are used for growing agricultural 
products, which are the basis for food production in more 
than 100 countries. In Moldova, PhosAgro products are rep-
resented by the PhosAgro-Region network of mineral fertiliz-
ers distribution.

ГРУППА «ФОСАГРО» 
ООО «ФОСАГРО-РЕГИОН»

Tel:               +373 691 64 566
                     +373 790 80 100
Viber:          +373 790 80 100
WhatsApp: +373 790 80 100
E-mail: IKirichuk@phosagro.ru
www.phosagro.ru

20/2, Calea Orheiului str.
MD-2059, Chisinau, Republic of Moldova

Fax: (373 22) 855-282 
Mob.: (373) 68 42 12 13 

Email: marketing@gbs.md
Web: www.gbs.md

130cm

50cm

Pedestal position

Transparent 
organic board

(Minimum 
thickness  

5mm) 

Organic board 
top with 

chamfering to 
avoid scratch

PVC engraved 
Letter(white)

Woody stoving 
varnish(white 

pedestal)

Note: This is for reference only, and pedestal thickness 
depends on actual requirement.
Craft: (PVC engraved letter(white)+Transparent organic 
board+Woody stoving varnish white pedestal)

Reference picture：

Compania GBS a fost fondată pe 25 august 1995. Noi sun-
tem reprezentanții oficiali ai peste 100 de branduri mondiale 
de piese auto, uleiuri, scule, produse chimice auto, cauciuc şi 
accesorii. În salonul auto GBS sunt expuse 6 mărci de auto-
mobile recunoscute la nivel mondial.
· În anul 2014 compania GBS a devenit dealerul oficial Che-
vrolet în Moldova;
· În anul 2016 compania GBS s-a alăturat alianței de achiziții 
NEXUS Automotive International;
· În anul 2017 compania GBS a devenit dealerul oficial Opel 
în Moldova;
· În anul 2017 compania GBS a devenit importatorul oficial al 
companiei Peugeot în Moldova;
·  În anul 2019 compania GBS a devenit dealerul oficial Zotye 
în Moldova;
· În anul 2019 compania GBS a devenit importatorul oficial 
Haval şi Great Wall în Moldova.
Misiunea companiei:
Ne dorim poziționarea de lider pe piața Republicii Moldova 
prin furnizarea unei game largi de produse de calitate şi pre-
starea serviciilor la cel mai înalt nivel.

GBS company was founded on August 25, 1995. We are of-
ficial representatives of more than 100 world famous brands 
of auto parts, tools, lubricants, tires and accessories. There 
are 6 automobile worldwide brands in Showroom GBS.
· In 2014, GBS company became the official Chevrolet dealer 
in Moldova;
· In 2016, GBS company joined the procurement union NEX-
US Automotive International;
· In 2017, GBS company became the official Opel dealer in 
Moldova;
· In 2017, GBS company became the official importer of Peu-
geot in Moldova;
· In 2019, GBS company became the official Zotye dealer in 
Moldova;
· In 2019, GBS company became the official importer of Ha-
val and Great Wall in Moldova.

Company Mission:
To be the leading supplier with a wide range of quality prod-
ucts and best service, to meet the needs of our customers in 
the market of the Republic of Moldova.

GBS S.R.L.



98 99

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

 2
01

9

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

 2
01

9

General Agroteh SRL furninzeaza tehnică agricolă de ultimă 
generație în R.Moldova. Oferim maşini şi utilaje agricole, pie-
se de schimb pentru acestea şi servicii complete de deservi-
re. Din 2016 reprezentăm oficial brandurile Alpego la noi în 
țară. Din anul 2018 General Agroteh este distribuitor oficial 
Kockerling şi Capello în Republica Moldova. Suntem parteneri 
agreați pentru mărci consacrate ca Fendt, Challenger, CAT, 
John Deere, Hardi, Rabe, Claas şi Horsch. În prezent, suntem 
alături de fermieri, asigurându-le în mod constant suport teh-
nic. Infrastructura noastră s-a dezvoltat rapid, asigurânu-ne că 
vom răspunde cu promptitudine şi profesionalism tuturor so-
licitărilor clienților noştri.

General Agroteh SRL provides the latest generation of ag-
ricultural equipment in Moldova. We offer agricultural ma-
chinery and equipment, spare parts for them and complete 
service. Since 2016 we have officially represented Alpego 
brands in our country. Since 2018 General Agroteh has 
been an official distributor of Kockerling and Capello in the 
Republic of Moldova. We are authorized partners for estab-
lished brands such as Fendt, Challenger, CAT, John Deere, 
Hardi, Rabe, Claas and Horsch. At present, we are closely co-
operating with farmers, constantly providing them technical 
support. Our infrastructure has developed rapidly, ensuring 
that we are able to respond promptly and professionally to 
all requests of our clients.

GENERAL AGROTEH S.R.L.

MD-4839, str.Bucovinei, 35, 
com.Stăuceni, mun.Chișinău, R.Moldova
Tel./fax: +373 22 00 99 70
Mob: +373 60 908 241
E-mail: i.catana@mail.ru

Compania noastră este prestatoare de servicii de proiectare, 
amenajare şi întreținere spații verzi. Totodată, suntem importa-
tori şi distribuitori de echipamente pentru sisteme de irigații, 
maşini profesionale pentru întreținere spații verzi. Mai dispu-
nem şi de un magazin în care comercializăm: semințe şi îngră-
şăminte pentru gazon, hamacuri şi decorațiuni pentru casă şi 
grădină.

Our company is providing design, landscaping and main-
tenance services for green spaces. We are also importers 
and distributors of equipment for irrigation systems and for 
green spaces maintenance. In our store we sell: seeds and 
fertilizers for the lawn, hammocks and decorations for house 
and garden.

GRĂDINA MĂRIOAREI

str. Cahul nr.19, 
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova; 

Telefon: +373 69 236 738; 
Email: gradinamarioarei@gmail.com; 

Web: http://www.gradinamarioarei.md/ 
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De mai bine de 25 de ani, implementăm tehnologii de vârf 
în fabricarea şi furnizarea de echipamente şi servicii de pro-
cesare şi depozitare a cerealelor.
Producem:
Echipamente de prelucrare şi tehnologice: elevatoare cu 
cupe 100-500 t/h;  transportoare cu bandă deschisă  şi închi-
să 50-2000 t/h; transportoare cu lanț 50-500 t/h; transportoa-
re cu raclete: 50-250 t/h. 
Echipamente de aspirare: dulapuri de filtrare: 5000-12500 
m3/h; filtre cu mânecă cilindrică 100-50000 m3 / h; filtre spot 
- 800- 9600 m3 / h; filtre locale; 
Ventilatoare centrifugale şi de praf etc. 
Construcții metalice, valve automate / manuale pentru porți 
şi echipamente cu flux gravitațional.
Grupul de companii „Grain Capital” este distribuitor oficial 
al silozurilor de depozitare a cerealelor Symaga, S.A (Spania) 
şi a echipamentelor de uscare a cerealelor Tornum (Suedia).

Trans Cargo Terminal (Trans-Oil Group) Grain elevator «Bychachagrohlebprom» S.R.L. (Ukraine)

For more than 25 years, we have been implementing lead-
ing-edge technologies in manufacture and supplying of 
grain processing and storage equipment and services.
We manufacture:
∙ Processing and technological equipment: bucket elevators 
100-500 t/h; open and enclosed belt conveyors 50-2000 t/h; 
chain conveyors 50-500 t/h; sweep augers 50-250 t/h. ∙ Aspi-
ration Equipment: filter boxes 5000-12500 m3/h; cylindrical 
sleeve filters 100-50000 m3/h; spot filters 800- 9600 m3/h; 
local filters; centrifugal and dust fans etc. ∙ Metal construc-
tions, automatic/manual gate valves and gravity flow equip-
ment. 
“Grain Capital” Group of Companies is an official distributor 
of Symaga, S.A (Spain) grain storage silos and Tornum (Swe-
den) grain drying equipment.

GRAIN CAPITAL, GC EQUIPMENT

Группа компаний «Зерновая Столица» / 
Group of company «Grain Capital»
65096, Украина, Одесса, ул. Балтская дорога, 76,
+38 (048) 786-83-00, +38(067) 558-58-37
info@zeo.ua,  www.zeo.ua 

GSU LTD reprezintă pe piața din Ucraina compania GSI Inter-
national, lider mondial în producția de echipamente de înaltă 
calitate la prețuri accesibile pentru complexele de elevatoare, 
cunoscută în lume de peste 35 de ani pentru reputația impe-
cabilă şi abordarea individuală a necesităților clienților:
- uscătoare de cereale, cu o capacitate de 5 ... 100 tone pe oră; 
- buncăre de depozitare a cerealelor, cu fund plat sau conic; 
- transport de cereale, cu o capacitate de până la 2000 tone 
pe oră. 

GSU LTD is GSI International representative office in Ukraine. 
GSI International is serving the agricultural community for 
over 35 years, providing grain storage, drying and handling 
systems worldwide. The range of products includes grain 
storage silos, bucket elevators, chain and belt conveyors, a 
large selection of commercial portable and tower dryers, 
commercial process dryers, grain cleaners, augers and bin 
unloading equipment, as well as various accessories.  

OOO «ДЖИ ЭС Ю»

офис 906А, д.16А, ул. Мечникова, 
г. Киев, 01021, Украина

Моб.: +380 50 334 13 80
Тел. / Факс: 044 2551442
E-mail: grain@gsu.com.ua
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Compania HazelNurse prezintă pe piața Republicii Moldova 
şi a țărilor vecine material săditor de calitate europeană pen-
tru înființarea plantațiilor industriale de alun. De asemenea, 
prestăm şi servicii de consultanță. 
Principala sarcină a fermierului, investitorului sau a agrono-
mului în momentul înființării plantațiilor industriale de alun 
este selectarea corectă a soiurilor pretabile pentru industria 
mondială de cofetărie şi material săditor calitativ. Bazân-
du-ne pe analiza aprofundată a pieței mondiale, specialiştii 
HazelNurse au identificat un canal de livrare a materialului 
săditor IN VITRO, soiuri Italiene, cu o productivitate înaltă, ca 
Tonda di Giffoni. Datorită colaborării strânse cu Università 
degli Studi di Perugia am reuşit să însuşim proiectarea plan-
tațiilor industriale de alun racordată la standardele şi cerințe-
le Uniunii Europene.

Hazel Nurse provides,  on the market of the Republic of Mol-
dova and neighboring countries, European quality planting 
materials for industrial hazelnut plantations and accompany-
ing services.
The main task of a farmer, investor or agronomist in creating 
industrial hazelnut plantations is the competent choice of va-
rieties, important for the global processing industry, and of 
high-quality planting material. Deeply immersed in the study 
of the global market, the specialists of Hazel Nurse  have es-
tablished supplies of first-class seedlings of Italian varieties, 
obtained IN VITRO,  with high productivity, such as Tonda di 
Giffoni. Thanks to the close cooperation with Università degli 
Studi di Perugia, it became possible to master the design of 
industrial hazelnut plantations in accordance with EU stand-
ards and requirements.

HAZELNURSE S.R.L. 

str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 45, 
Chișinău, Republica Moldova 
tel./fax: +37322 90 10 20 
GSM: +373 78 65 40 40 
e-mail: info@hazelnurse.md 
URL: www.hazelnurse.md

HIDROINPEX S.A.

Compania este specializată în proiectarea şi producerea mo-
toarelor hidraulice, care se întrebuinţează pentru asamblarea 
tehnicii agricole, echipamente pentru automobile speciale 
pentru gospodării comunale, echipamente pentru extrage-
rea petrolului etc.
Designul compact vă permite să înlocuiţi transmisii meca-
nice şi cutii de viteze mari şi să obţineţi o funcţionalitate în 
orice condiţii, durata de viaţă garantată fiind de 6000 de ore.
Întreprinderea îşi comercializează produseşe atât pe piața 
internă, cât şi pe cea externă:
- Echipamente pentru brichetare;
- Echipamente pentru împrăştierea materialului antidera-
pant;
- Echipamente pentru recoltarea rapiţei şi floarea soarelui;
- Cărucioare pentru transportarea echipamentelor;
- Piese de schimb pentru tehnica agricolă.

Нidroinpex SA manufactures planetary hydraulic rotor mo-
tors for agriculture, wood processing, road machines, refin-
ery equipment and machine tools.
The special compact design allows you to replace large me-
chanical transmissions and gearboxes and obtain smooth 
operation under any conditions, the guaranteed motor life 
being 6000 hours.
Нidroinpex SA produces the following modifications of their 
products:
· Motors with brake. A static disc-shaped brake is built into 
the front part and operated by the working fluid in the motor;
· Motors integrally geared. A single stage planetary gearbox 
is integrated in the elongated body of the motor, providing 
minimum speed and high torque of the output shaft;
· Motors with attaching gears. Single stage planetary-type 
gearbox, positioned horizontally;
· Motors - winch. Driven by a hydraulic motor with brake, with 
torque transmission to planetary gearbox built into the front 
part of the winch.

Moldova, MD-3000, or. Soroca, str. V. Stroescu, 118 А
tel.: +373 230 2-32-02; 2-25-22 fax: +373 230 2-25-22.

e-mail: director@hidroinpex.md Skype: hidroinpex
URL : http://hidroinpex.md, 
http://www.hidroinpex.com
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Domeniul principal de activitate: producerea şi furnizarea de 
linii pentru producția de furaje şi pelete granulate pe echipa-
mente tehnologice GRANTECH ™. 
Grupul ICK produce: complexe de uscare, concasoare, tocă-
toare de paie şi pelete, granulatoare, răcitoare, matrițe şi role.
Grupul ICK efectuează: proiectarea, completare cu echipa-
mente de bază şi auxiliare; supravegherea şi punerea în func-
țiune a instalației; garanție şi deservire; furnizarea pieselor de 
schimb; instruirea personalului; restaurarea şi modernizarea 
echipamentelor.

The main activity: production and supply of lines for the 
manufacture of granulated animal feed and pellets based on 
technological equipment GRANTECH ™.
ICK Group manufactures: drying complexes, crushers, straw 
and pellet grinders, granulators, coolers, matrices and roll-
ers. 
ICK Group performs: design, completing sets of basic and 
auxiliary equipment; installation supervision and commis-
sioning; warranty and service; supply of spare parts; training; 
restoration and modernization of equipment.

ICK GROUP

Пр-т Победы, 89-а, оф, 227, 
г. Киев, 03115, Украина 
Tel.: +38 (044) 451-02-32 
e-mail: grantech@ick.ua 
Web-site: www.ick.ua; www.spares-grantech.com
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Compania Invent Agro Group este importator şi distribuitor 
oficial de îngrăşăminte minerale Borealis L.A.T şi foliare Bore-
alis Rosier.
Colaborând cu compania Invent Agro Group beneficiați de 
produsul Euro Standart, un produs de calitate, pe care fermie-
rii din Republica Moldova îl  pot cumpăra la un preț accesibil.
Vă oferim o gamă largă de produse pentru diverse culturi: 
cerealiere, vii, livezi şi sere. Îngrăşământ pe bază de azot 
13,5 nitric +  13.5 amoniacal NAC 27 N +12.5 CaO şi Comple-
xul NPK fără clor12/12/17+2MgO+12SO3+B+Zn sunt doar  
2 din produsele ofertate care au multiple caracteristici apreci-
ate de fermierii din Europa. Puteți afla mai multe despre pro-
dusele noastre accesând pagina oficială sau direct la sediul 
central din comuna Tohatin.

Invent Agro Group is the official importer and distributor of 
Borealis L.A.T mineral fertilizers and Borealis Rosier foliage 
fertilizers. 
Collaborating with the company Invent Agro Group you 
benefit from the Euro Standart product, a quality product 
that farmers in the Republic of Moldova can buy at an af-
fordable price. We offer a wide range of products for differ-
ent cultures: cereals, vineyards, orchards and greenhouses. 
Fertilizers based on nitric nitrogen 13.5 + 13.5 ammoniacal 
NAC 27 N +12.5 CaO and the NPK complex without chlorine 
12/12/17 + 2MgO + 12SO3 + B + Zn are only 2 among the 
offered products that have multiple characteristics appreci-
ated by farmers in Europe. You can find out more about our 
products by accessing the official website or directly at our 
headquarters in Tohatin.
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S.C. IRISERV S.R.L.  / BEINLICH GMBH

Reprezintă pe piaţa din Republica Moldova firma BEINLICH 
GmbH (Germania), producător de prestigiu de tehnică de 
irigare. Propune la preţul producătorului: instalaţii de irigat, 
pompe diesel, electrice, ataşate la tractor; ţevi de masă plas-
tică, zincate, robinete pentru închiderea conductelor din re-
ţea. Efectuează proiectarea sistemelor de irigare, selectarea 
instalaţiilor de irigare, montarea şi deservirea utilajului.

IRISERV is the representative of BEINLICH GmbH (Germany), 
the best manufacturer of irrigation technique. Offers at man-
ufacturer’s price: sprinkling installations, diesel and electrical 
pumps; polyethylene, zinc-plated pipes, stop valves. Design-
ing of irrigation systems, fitting out with irrigation equipment, 
installation and maintenance.

str. Doina, 9 
MD-4701 Briceni, Republica Moldova 
Tel. : +373 247/ 2-28-09; 2-32-04 
Fax : +373 247/ 2-32-04 
GSM : +373 69/ 10-36-01 
E-mail: iriserv@mail.ru
URL : www.iri-serv.org

BEINLICH GmbH
Eifel-Maar-Parc 
D-56766 Ulmen, Postfach 1141 
Tel. : +49 2676/ 9516-0 
Fax : +49 2676/ 9516-27; 9516-15 
E-mail: info@beinlich-beregnung.de 
URL : www.beinlich-beregnung.de

S.C. IRISTAR-COM S.R.L.

str. Astronom Nicolae Donici, 4
MD-2049, Chişinău, 
Republica Moldova

Tel. : +373 22/ 92 82 80
Fax. : +373 22/ 31 22 20

GSM  :  +373 69/ 18-23-05

E-mail :  ilie.gherciuc@yandex.com;
                admin@irrigation.md

URL:       www.irrigation.md

Tehnologii moderne de irigare în agricultură şi a spaţiilor 
verzi: sisteme de irigare prin picurare a legumelor, grădinilor 
şi plantaţiilor de viţă de vie, maşini şi dispozitive mobile de 
irigare, staţii automate de pompare şi motopompe; agrega-
te de pompare cu transmisie de la arborele prizei de pute-
re a tractorului; sisteme de irigare prin stropire şi reglare a 
microclimatului în sere; irigarea spațiilor verzi, gazoanelor, 
loturilor de lângă casă etc.; elaborarea, producerea şi mon-
tarea sistemelor electronice de monitorizare a irigării cu ges-
tionarea datelor la distanță. Distribuitor oficial de instalaţii de 
irigare pentru agricultură de la producători mondiali: SAB 
S.r.l., Plastic Puglia S.r.l., Rivulis Plastro L.t.d., Aster S.r.l., Aytok 
Filtration Systems, Rovatti Pump, Speroni Pumps, Anadolu 
Motors, DOMAK Pompa, Ocmis Irrigazione S.p.A., Scova En-
gineering S.p.A., Armaş Valves & Filters, SERTSAN İÇ VE DIŞ 
TİC. LTD., Celik Kaucuk ve Plastik, YUBAGRO TARIM MAK., 
POELSAN Plastik, TEGA GRUP, Tavlit Plastic L.t.d., Rain-Tal 
L.t.d.. Proiectarea, livrarea, montarea utilajului, garanție.

Modern technologies of agricultural and landscape irriga-
tion, including: systems of drop irrigation of vegetables, 
gardens and vineyards, mobile sprinkler machines and com-
plete sets of portable water sprinklers;- automated pump 
stations and motor-pumps ; pump units with a drive from the 
tractor power shaft; irrigation systems: micro-overhead irri-
gation and regulation of microclimate for hothouses; land-
scape irrigation of rest zones, country sites house gardens; 
development, manufacture and installation of electronic sys-
tems monitoring the irrigation in open and closed ground 
with the ability to transfer and manage data over the Internet. 
The official distributor of world leaders in manufacturing irri-
gation equipment: SAB S.r.l., Plastic Puglia S.r.l., Rivulis Plas-
tro L.t.d., Aster S.r.l., Aytok Filtration Systems, Rovatti Pump, 
Speroni Pumps, Anadolu Motors, DOMAK Pompa, Ocmis 
Irrigazione S.p.A., Scova Engineering S.p.A., Armaş Valves & 
Filters, SERTSAN İÇ VE DIŞ TİC. LTD., Celik Kaucuk ve Plas-
tik, YUBAGRO TARIM MAK., POELSAN Plastik, TEGA GRUP, 
Tavlit Plastic L.t.d., Rain-Tal L.t.d. Design, delivery, installation.
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IRRITEC proiectează, dezvoltă, produce şi distribuie pe tot 
globul sisteme de irigare de înaltă tehnologie şi fiabilitate 
care garantează o eficiență maximă cu cel mai mic impact 
asupra mediului şi la prețuri rezonabile.
Specializată în sistemele de irigare prin picurare, compania 
continuă să investească în perfecționarea proceselor de fa-
bricare a extrudării şi turnării prin injecție, asigurând astfel 
standarde excelente de calitate care au făcut IRRITEC un 
brand internațional de renume.
Cercetarea constantă în domeniul materialelor şi soluțiilor 
inovatoare permite creşterea eficienței produselor agricole 
şi de grădinărit.
Datorită colaborării cu parteneri remarcabili, IRRITEC oferă 
o gamă largă de produse şi servicii pentru toate cerințele şi 
necesitățile de irigare, inclusiv construcții, alimentare cu apă, 
încălzire şi instalații sanitare.
Prin prezența directă şi o vastă rețea de distribuție internați-
onală, IRRITEC urmăreşte îndeaproape fermierii din întreaga 
lume pentru a le acorda asistență în selectarea, proiectarea, 
instalarea şi utilizarea sistemelor de irigare care se potrivesc 
cel mai bine necesităților acestora.
Grija constantă pentru  clienți oferă soluții eficiente şi durabi-
le, cu o deservire punctuală şi eficientă.

IRRITEC designs, develops, manufactures and distributes 
highly-technological and reliable irrigation systems all over 
the world that guarantee the maximum efficiency with the 
least environmental impact and at reasonable prices.
Specialized in drip irrigation systems, the Company con-
stantly invests in perfecting the manufacturing processes 
of extrusion and injection molding, thus ensuring the excel-
lent quality standards that have made Irritec an international 
leading brand.
The constant research of innovative materials and solutions 
allows for the increasing efficiency of agriculture and garden-
ing products.
Thanks also to the collaboration with remarkable partners, 
Irritec offers a comprehensive range of products and servic-
es for all irrigation requirements and applications, including 
construction, water supply, heating and plumbing.
Through the direct presence and a diffused international 
sales network, Irritec closely follows farmers in the whole 
world to assist them in the selection, design, installation and 
use of the irrigation systems that best suit their needs.
Constant customer care offers effective and sustainable solu-
tions with a punctual and efficient service.

IRRITEC S.P.A.

Via Gambitta Conforto snc C.da S. Lucia,
 98071 Capo d’Orlando (Messina) – Sicily – Italy
Tel.: +39 0941/ 922-111
Fax: +39 0941/ 95-88-07
E-mail: irritec@irritec.com
GSM: www.irritec.com

ISP INTER S.R.L.

Compania ISP Inter SRL este distribuitor oficial în Republica 
Moldova al producătorului italian de tractoare GOLDONI şi 
al companiei spaniole INDUSTRIAS DAVID. 
GOLDONI – renumit producător italian de tractoare, speciali-
zate pentru lucrări în pomicultură şi viticultură, sunt eficiente, 
fiabile, sigure şi confortabile.  
 INDUSTRIAS DAVID   – unul din liderii europeni în produce-
rea tehnicii agricole specializate pentru vii şi livezi. Compa-
nia dispune de o gamă largă de tehnică agricolă de calitate 
superioară precum: cultivatoare, cositoare tocătoare, mături, 
maşini agricole pentru pretăiere, tăierea în verde, defoliere, 
introducerea îngrăşămintelor etc. 
Vă propunem şi cea mai largă gamă de stropitori marca RI-
COSMA pentru vii, livezi, culturi cerealiere, precum şi echipa-
mente speciale pentru culturile de seră.  

ISP Inter is the official distributor in Moldova of the Italian 
manufacturer of GOLDONI tractors and of the Spanish com-
pany INDUSTRIAS DAVID. 
GOLDONI is a renowned Italian brand of tractors, devised 
for work in orchards and vineyards; the equipment is effi-
cient, reliable, safe and comfortable. 
INDUSTRIAS DAVID is one of the European leaders in the 
manufacture of  specialized agricultural equipment for vine-
yards and orchards. The company has a wide range of high 
quality agricultural equipment, such as cultivators, shred-
ders, brooms, pre-cutters, machinery for green cutting, defo-
liation, fertilizer introduction etc. 
We also offer the widest range of sprinklers RICOSMA for 
vineyards, orchards, cereal crops, and also special equip-
ment for greenhouse cultures.

s. Porumbeni, r-nul Criuleni (traseul M2Chișinău-Bălți)
MD 4829, Republica Moldova

GSM: +373 78281224
e-mail: sales.ispinter@gmail.com

URL: http://ispgroup.ro/
URL: http://ispgroup.com.ua/



110 111

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

 2
01

9

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

 2
01

9

Compania este distribuitorul oficial al producătorilor de 
maşini agricole cu renume mondial: KINZE; ZETOR, SMS; 
PNEUSEJ; OPTIGEP, KOMAROMIGEP şi FarmGEP şi îngrăşă-
minte: AZOTER şi FitoHorm.
JM INVEST GROUP este singura companie pe piața din Mol-
dova, care în paralel cu importurile de maşini agricole de 
înaltă calitate, îngrăşăminte bacteriene şi lichide, ajută fermi-
erii să pună în aplicare tehnologiile conservative şi ecologice 
de creştere a plantelor.
Oferim clienților noştri: tractoare de înaltă fiabilitate ZETOR; 
semănători de precizie KINZE, PNEUSEJ; agregate de lucrat 
solul SMS; pulverizatoare FarmGEP;  concasoare de resturi 
vegetale KOMAROMIGEP şi secerători ORTIGEP; îngrăşă-
minte efective AZOTER şi FitoHorm.

The company is the official dealer of world famous manufac-
turers of agricultural machinery: KINZE, ZETOR, SMS, PNEU-
SEJ, OPTIGEP, KOMAROMIGEP and FarmGEP and fertilizers: 
AZOTER and FitoHorm.
JM INVEST GROUP is the only company on the Moldovan 
market that, along with the import of high-quality agricultur-
al machinery, bacterial and liquid fertilizers, helps farmers to 
introduce ENERGY-SAVING and ECOLOGICAL technologies 
of crop cultivation.
We offer our clients: ZETOR high-reliability tractors; high-pre-
cision drills KINZE, PNEUSEJ; tillage equipment SMS; 
FarmGEP sprayers; KOMAROMIGEP plant remnants  shred-
ders and ORTIGEP headers; -EFFECTIVE fertilizers AZOTER 
and FitoHorm.

I.C.S. JM INVEST GROUP S.R.L.

str-la Studenților, 2/4
MD-2020, Chișinău, Republica Moldova
E-mail: jminvestgroup@gmail.com
URL:     www.kinze.md
             www.jminvestgroup.md

Tel.:   +373 22/00-97-74
Fax:   +373 22/00-97-74
GSM:   +373 79/44-47-74

Kelley Grains Impex SRL este importatorul oficial şi exclusiv 
de produse ale companiei germane HUMINTECH GmbH în 
Moldova.
Kelley Grains Impex SRL oferă producătorilor agricoli prepara-
te antistres, adaptogeni, stimulatori de creştere şi deficit-corec-
tori de nutrienți pe bază de aminoacizi, acizi humici şi fulvici.

Kelley Grains Impex SRL is the official and exclusive importer 
of products of the German company HUMINTECH GmbH in 
Moldova.
Kelley Grains Impex SRL offers agricultural producers an-
ti-stress preparations, adaptogens, growth stimulants and 
nutrient deficiency correctors, based on amino acids, humic 
and fulvic acids.

KELLEY GRAINS IMPEX S.R.L.

2001 R. Moldova, Chișinău, st. București 37
Tel. 373-22-276578, fax 373-22-276590

e-mail - kelley@mtc.md; kelleygrains@mail.ru 
www.kgi.md
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ЛЕМКЕН-УКРАИНА

LEMKEN este specialist în domeniul fitotehniei profesionale. 
Este una din cele mai cunoscute companii din Europa, pro-
duce maşini agricole de înaltă calitate şi performanță pentru 
lucrarea solului, însămânțare şi protecția plantelor. Concep-
tele şi activitățile noastre sunt orientate spre obținerea de 
către client a unor beneficii maximale.
Maşini agricole:
- pluguri cu 2 - 12 trupițe;
- cultivatoare pre-însămânțare şi de mirişte;
- grape cu disc şi rotative;
- semănători de cereale şi de rând;
- role-compactoare sol;
- pulverizatoare.
Garanție 12 luni. Deservire în post-garanție. Piese de schimb.

LEMKEN is a specialist for professional arable farming. It 
is one of Europe’s leading manufacturers of  high-quality, 
high-performance agricultural implements for soil cultiva-
tion, seeding and plant protection. Innovation in the best 
interest of our customers guides our thoughts and actions.
Products:
- ploughs with 2 to 12 furrows;
- cultivators for seedbed preparation and stubble cultivation;
- power harrows;
- seed and precision drills;
- furrow presses;
- sprayers.
Warranty 12 months. Post-warranty service. Spare parts.

Ukraine, 03143, Kyiv, 
vul. Akademika Zabolotnogo, 150 G, ap. 112
Phone: +38 044 593-27-72
Fax/ Факс: +38  044 593-07-08
Mobile phone: +38 067 216 86 95
E-mail: info@lemken.com.ua
Web-site: www.lemken.com.ua / www.lemken.com

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СО 100% ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ / 
SUBSIDIARY ENTERPRISE WITH 100% FOREIGN CAPITAL LEMKEN-UKRAINA

str. Calea Basarabiei 18, etajul 2
 MD-2023 Chișinău, Republica Moldova 

Linia fierbinte: +373 22 100 900
tel.: + 373 22 260 903 - Departamentul de Creditare/Leasing

e-mail: office@winemoldova.md
URL: www.livada-moldovei.md

PROIECTUL ”LIVADA MOLDOVEI”

”Livada Moldovei” este un proiect al Băncii Europene de In-
vestiții şi a Guvernului Republicii Moldova ce gestionează un 
credit în valoare de 120 Milioane Euro, oferit  de către Banca 
Europeană de Investiții (BEI) Guvernului R. Moldova. Credi-
tele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de 
creditare este valabilă până în anul 2022. Creditele ”Livada 
Moldovei” sunt suplinite de asistență oferită sub formă de 
suport şi consultanță în elaborarea proiectelor investiționa-
le şi suport tehnologic gratuit. Beneficiarii pot fi persoanele 
juridice care practică activitatea de întreprinzător şi doresc 
să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activități 
conexe. Proiectul presupune următoarele avantaje: cota 0 
TVA; termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani; rata 
dobânzii competitivă (2,8- 4,9% în EUR, 7-8% în MDL), plafo-
nul mare de creditare – maxim 5 mln. EUR etc.

“Livada Moldovei” is a project of the European Investment 
Bank and the Government of the Republic of Moldova, which 
manages a 120 Million Euro loan offered by the European 
Investment Bank (EIB) to the Government of Moldova. Credits 
are intended for investments in the horticultural sector. The 
credit line is valid until 2022. Credits come with assistance 
provided in the form of consulting support in development 
of the investment projects and applications submission to the 
banks, as well as free marketing and technological advisory. 
Beneficiaries may be private legal entities and individual en-
trepreneurs who want to implement a project in the horticul-
tural or related activities. The project includes the following 
benefits: ”0” VAT rate; long repayment term - maximum 10 
years; competitive interest rate (2.8 - 4.9% in EUR, 7-8% in 
MDL), large credit ceiling - maximum 5 mln. EUR, etc.
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Lubexpert Romania , in calitate de distribuitor autorizat al lu-
brifiantilor Mobil, alaturi de partenerul sau in Moldova – Tehno 
Trend, are placerea de a prezenta in cadrul targului Moldexpo, 
gama lubrifiantilor Mobil. Acesti lubrifianti indeplinesc sau de-
pasesc cerintele celor mai importanti producatori de utilaje si 
au aprobarile celor mai multi dintre ei. Produsele Mobil sunt 
uleiuri de performanta superioara create special pentru a face 
fata celor mai severe aplicatii. Mai multe detalii despre aceste 
produse, si nu numai, puteti afla direct de la specialistii pre-
zenti la stand.
Lubexpert Romania distribuie produse de inalta calitate marca 
Mobil: lubrifianti pentru diverse aplicatii industriale, unsori, lu-
brifianti de motor si transmisie pentru autoturisme si camioa-
ne, lichid de frana, antigel precum si multe alte produse spe-
ciale. De asemenea, furnizeaza servicii complete de asistenta 
tehnica pre si post vanzari.

Lubexpert Romania, authorized importer and distributor of 
Mobil lubricants, together with Techno Trend, its partenr in 
Moldova, has the pleasure to present at Moldexpo fair the 
range of Mobil lubricants. These lubricants meet or exceed 
the requirements of the industry and have got the endorse-
ment of most of the important equipment builders. Mobil 
products  are high oils specifically designed to meet the 
most severe applications needs. You can find more details 
regarding these products, and not only, directly from Lubex-
pert Romania specialists present at the stand.
Lubexpert Romania is distributing high quality Mobil brand-
ed products: industrial lubricants, greases, motor and trans-
mission oils for automotive and commercial vehicles, break 
fluids, antifreeze and other special products. They also offer 
full technical assistance services before and after sale.

LUBEXPERT ROMÂNIA S.R.L. 

Tel:  +40 21.314. 5510 ; Fax: +40 21.314.5011 
Mobil: +40 748.190.910 
http://www.lubexpert.eu

MANPICI SRL este o echipă de adevărați profesionişti, dedi-
cați şi uniți printr-o cauză şi un scop comun. O companie în 
curs de dezvoltare activă, care oferă producătorilor agricoli 
moldoveni soluții eficiente pentru problemele de producție.
Unul dintre noile noastre produse este tractorul ARBOS Q 
90G, care nu are concurenți pe piață din clasa sa. Datorită de-
signului său compact, tractorul ARBOS Q 90G este o maşină 
ideală pentru a lucra solul între rânduri în livezi şi podgorii cu 
plante joase, unde există puțin spațiu de manevrare.

MANPICI SRL is a team of true professionals, dedicated and 
united by a common cause and purpose. An active devel-
oping company that offers Moldovan agricultural producers 
efficient solutions to production problems.
 
One of our new products is the ARBOS Q 90G tractor, with 
no competitors in its class on the market. Due to its compact 
design, the ARBOS Q 90G is an ideal tractor for working the 
soil between rows in orchards and vineyards with low plants, 
where there is little maneuvering space.

MANPICI S.R.L.

com. Stauceni str. Dumbravei 33
manpicioffice@gmail.com

Servis si Garantie: 022 843 711
Piese de schimb: 022 843 722
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ÎS ITA MECAGRO  

Elaborarea, producerea şi comercializarea maşinilor pentru 
protecţia plantelor (stropitori, dispozitive de erbicidat în vii, 
livezi, culturi de câmp şi legume, maşină pentru pregătirea 
soluțiilor chimice). Instalaţii de irigare prin aspersiune cu 
tambur. Agregat pentru transportarea apei. Maşină pentru 
plantarea livezilor şi  viţei de vie cu hidroburghiu. Săpător de 
gropi pentru plantarea copacilor. Utilaj pentru sectorul zoo-
tehnic (boxe pentru parturiția scroafelor şi întreținerea purce-
ilor, linii tehnologice pentru prepararea nutrețurilor combi-
nate, inclusiv şi granulate (concasoare, malaxoare), extrudere 
pentru cereale, abatoare universale pentru vite mari cornute 
şi suine). Dozatoare elicoidale pentru ambalarea materialelor 
friabile în saci. Linii pentru producerea surselor regenerabile 
de energie: peleți, brichete, biodiesel şi bioetanol.  Moder-
nizarea stropitoarelor de modele învechite. Piese de schimb.

Development, manufacture and   sale of machinery for plants 
protection (sprayers, devices for introduction of herbicides 
in orchards and vineyards, field crops, equipment for  prepa-
ration of chemical solutions).Drum spraying irrigation sys-
tems. Aggregate for transporting water. Machine for plant-
ing orchards and vineyards with hydro drill. Tree hole digger. 
Equipment for the livestock sector (boxes for sows’ parturi-
tion and care of piglets, technological lines for the prepara-
tion of mixed fodder, including granulates (crushers, mixers), 
grain extruders, universal slaughterhouses for large horned 
cattle and swine). Helical dispensers for packaging loose ma-
terials in bags. Lines for the production of renewable energy 
sources: pellets, briquettes, biodiesel and bioethanol. Mod-
ernizing obsolete models of sprinklers. Spare parts.

ÎS ITA MECAGRO 
str. Miron Costin, 7 
MD-2068, mun. Chişinău, Republica Moldova
Telefon: 22) 49 21 31
Fax: 22) 49 21 31
E-mail: institut@mecagro.md
Web-site: www.mecagro.md

Echipa Metco Industrial Park propune soluții compleхе pentru 
elaborarea şi implementarea proiectelor agricole “la cheie” pe 
teritoriul Republicii Moldova, de orice tip şi nivel de comple-
xitate:
- fabrici de prelucrare a produselor agricole
- depozite pentru depozitarea produselor finite 
- depozite frigorifice şi congelatoare.

Baza proprie de producere şi experiența acumulată de mulți 
ani în realizarea proiectelor mari ne-a permis să dezvoltăm o 
serie de proiecte tipice si eficiente pentru gospodăriile mici 
şi mijlocii. 
Începând cu anul 2019, depozitul frigorific de 100, 200 şi 400 
de tone poate fi obținut în cel mai scurt timp de la 30, 45 şi, 
respectiv, 60 de zile. 
Suntem convinşi că acum toată lumea va putea să-şi păstreze 
recolta şi să-şi transforme afacerea într-un proiect comercial 
de succes!

The team of Metco Industrial Park offers comprehensive 
solutions for the development and implementation of “turn-
key” agricultural projects, of any type and level of complexity, 
in the Republic of Moldova:
- processing plants for agricultural products 
- warehouses for storage of finished products
- refrigerating and freezing warehouses.
 
Our own powerful production base and accumulated years 
of experience in the implementation of large projects al-
lowed us to develop a series of effective standard projects 
for small and medium-sized farms.
Starting from 2019, ready cold storage for 100, 200 and 400 
tons can be obtained in the shortest possible time - in 30, 45 
and 60 days, respectively. 
We are sure that now everyone will be able to to keep safe 
their harvest and turn their business into a successful com-
mercial project!

METCO INDUSTRIAL PARK

str. Sarmizegetusa 20/2, mun. Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 (60) 333 905
        +373 (60) 333 906

Office.metco@gmail.com
metcomoldova@gmail.com

www.metco.md
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Microinvest este un partener de încredere pentru agricultura 
Moldovei oferind credite până la 1 000 000 lei fără gaj.
În cei 16 ani de activitate, Microinvest a finanțat peste 15 000 
afaceri agricole. Cunoaştem necesitățile acestora şi oferim 
exact ceea de ce au nevoie: grafic flexibil de rambursare care 
include 9 luni fără nicio plată, posibilitatea procurării tehnicii 
şi utilajelor la prețuri speciale de la partenerii noştri, dar şi a 
obținerii subvențiilor. Experții companiei vin la locul afacerii, 
se ocupă de toate actele şi mai mult decât atât, stabilesc o 
limită de credit gratuită valabilă timp de un an şi accesibilă în 
orice moment. 
Toate costurile sunt transparente şi declarate pentru că noi 
considerăm creditarea responsabilă factorul de decizie în în-
cheierea unui parteneriat de succes cu clienții noştri.

Microinvest is a trusted partner for Moldovan agriculture, 
providing loans up to 1,000,000 lei without collateral. 
In 16 years of activity, Microinvest has financed over 15,000 
agricultural businesses. We know their needs and offer exact-
ly what they need: flexible repayment schedule that includes 
9 months without any payment, the possibility of purchasing 
equipment and machines at special prices from our partners, 
but also obtaining subsidies. The company’s experts visit 
your business, get acquainted with the documents related 
to the business and more than that, they will set a free credit 
limit, valid for one year and accessible at any time. 
All costs are transparent and declared because we consider 
the responsible lending to be the deciding factor in the con-
clusion of a successful partnership with our clients.

O.C.N. MICROINVEST S.R.L.

Bd. Renașterii Naționale Nr. 12 .
Tel: +373 22 80 17 01
Mobil: +373 68 20 04 95
e-mail: microinvest@microinvest.md
Site web: www.microinvest.md 

Compania Miturix Agro a fost fondată în anul 1999. Miturix 
Agro este un producător de cereale, culturi tehnice, culturi 
legumicole şi mai nou cultivă „năut” pentru export şi material 
semincer. 
În anul 2019 compania a devenit dealer oficial al brandului  de 
tehnică agricolă „MZURI” şi prezintă complexe unice de semă-
nat, care lucreaza în sistemul „Streap Till”.

Miturix Agro was founded in 1999 as a producer of grain and 
industrial crops, engaged in cultivation of vegetables and to-
bacco, and is a producer of high-quality seed material  of 
chickpea. 
In 2019, the company became the official dealer of the Polish 
brand of agricultural machinery MZURI and presents unique 
sowing complexes operating in the “Streap till” system.

MITURIX AGRO S.R.L.

s. Ermoclia, raionul Ștefan Vodă
Contacte: tel/fax 024233241

mob:079036763 
email: mzuri.moldova@mail.ru

claudia.apostol@mail.ru
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MOLDAGROTEHNICA S.A.

Direcția de bussines a companiei este dezvoltarea, produ-
cerea şi comerțul cu maşini agricole, cazane pe biomasă şi 
piese de schimb.
Produsele de bază: semănători, combinatoare, pluguri rever-
sibile, scarificatoare, grape cu disc, cultivatoare, cazane pe 
bioamasă. 
Ciclul de producere al companiei este unul complex, de la 
semifabricate până la produsele finite. 
Produsele companiei sunt comercializate atât pe piața in-
ternă, cât şi pe cea externă. Cota exportului anual constituie 
aproximativ 50% din întregul volum de vânzări. Compania 
exportă în aşa țări, cum ar fi: România, Ungaria, Germania, 
Olanda, Italia, Ucraina şi Rusia.   

The main direction of company’s activity is the development, 
production and trade of agricultural machinery, biomass 
heaters and spare parts. Basic products: seeders, combine 
harvesters, reversible plows, scarifiers, disc harrows, cultiva-
tors, bio-boilers. The company’s production cycle is complex, 
ranging from semi-finished to finished products. The compa-
ny’s products are marketed both domestically and externally. 
The annual export quota accounts for approximately 50% of 
the total sales volume. The company exports to such coun-
tries as Romania, Hungary, Germany, Holland, Italy, Ukraine 
and Russia.

str. Industriala,4
MD-3100 or. Bălți, Republica Moldova, 
tel.: +373 231 8-87-00; 8-87-11
fax: +373 231 8-87-10; 8-87-05
e-mail: agroteh@moldagrotehnica.md
URL: www.moldagrotehnica.md 

NATVEX-COM S.R.L. / AUTOPLANET

AUTOPLANET este Importator / Distribuitor oficial de anve-
lope pentru utilaje agricole, industriale, camioane, autoturis-
me - OZKA, OTANI, PETLAS, ACHILLES.
Pentru anvelopele comercializate oferim garanții, servicii de 
livrare, montare şi echilibrare. 
Suntem partenerul de încredere, care posedă competența, 
forța şi experiența necesară pentru a răspunde cerințelor 
complexe ale clienților.

AUTOPLANET является официальным импортером / дис-
трибьютором шин для сельскохозяйственной техники, 
промышленных грузовиков, грузовых и легковых авто-
мобилей - OZKA, OTANI, PETLAS, ACHILLES.
Даем гарантию на продаваемые шины, гарантируем до-
ставку, монтаж и балансировку.
Мы являемся надежным партнером, который обладает 
компетенцией, силой и опытом для удовлетворения са-
мых разнообразных требований клиентов.

str. Mesager, 11
MD-2069 Chișinău, Republica Moldova

URL: autoplanet.md
Tel.: +373 22/ 876-555
Fax: +373 22/ 876-554

GSM: +373 78/ 76-55-55
E-mail: info@autoplanet.md
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gie în Moldova. Utilizarea energiei gratuite şi ecologice, ge-
nerată de către Soler are multe avantaje. Soler este ecologic. 
Cu Soler economisiți energie pentru încălzirea apei şi vă pu-
teți spori confortul adăugând plus valoare semnificativă afa-
cerii sau casei dumneavoastră. Fără costuri mari pentru con-
strucții speciale, Soler poate fi instalat pe acoperişul clădirii 
sau montat ca unitate de sinestătătoare. Având performanță 
sporită, în mai puțin de jumătate de an de exploatare vă veți 
recupera investițiile. Deci, este o achiziție rentabilă şi primul 
pas spre micşorarea cheltuielilor.

The company develops and promotes alternative energy 
sources in Moldova. The use of free and ecological energy 
generated by Soler has many advantages. Soler is environ-
mentally friendly. With Soler you save energy for water heat-
ing and you can increase your comfort by adding extra value 
to your business or home. Without large construction costs, 
Soler can be installed on the roof of the building or fitted as 
a stand-alone unit. With improved performance, in less than 
half a year of exploitation, you will recover your investments. 
So it’s a cost-effective acquisition and the first step towards 
reducing your expenses.

OGUZENERGY S.R.L.

Adresa: MD-6101, str. Bolgarscaia, 87,
of. 18, or. Ceadîr-Lunga, Moldova
Tel: +373 67555033
web: www.soler.md
email: info@soler.md

OlisGrup has been active on the market since 2011 as the ex-
clusive importer and distributor of the brands Villager, Work-
er, and AGM. We offer and develop a wide range of products 
for Gardening, Construction Tools, Garden Furniture, such as 
world-renowned brands: Honda, Walbro, Briggs & Stratton, 
Oregon and more. Our products are designed with Euro 5 
engines, tested and selected according to European EC di-
rectives and standards. 
Product characteristics: high quality, modern design, reliabil-
ity, innovation, safety and accessibility. We also offer accesso-
ries for safe use. We provide after-sales services; spare parts, 
technical support and service.
Our mission is to provide the best “value for money” ratio for 
garden tools and power tools of general use. 
In the next few years the muncitorul.md intends to become 
one of the leaders on the market of Moldova. Our goal is to 
provide quality products at affordable prices.

OLISGRUP S.R.L.

Telefon: 060579452, 068161513
E-mail: muncitorul.villager@mail.ru

Adresa: Moldova, Chișinău, str.Ion Creanga 39/3
Moldova, Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 115/A

Website: www.muncitorul.md

Compania OlisGrup, activează din anul 2011, fiind importa-
torul şi distribuitorul exclusiv al brandurilor Villager, Worker, 
AGM. Oferim şi dezvoltăm o gamă largă de produse pentru 
Grădinărit, Instrumente de construcție, Mobilă de Gradină şi 
altele de branduri cu renume mondial: Honda, Walbro, Briggs 
& Stratton, Oregon, Villager, Worker.
Produsele noastre sunt proiectate cu motoare Euro 5, testate 
şi selectate conform directivelor şi standardelor CE European. 
Caracteristicile produselor: calitate înaltă, design modern, fia-
bilitate, inovație, siguranță şi accesibilitate. De asemenea, ofe-
rim accesorii pentru utilizarea în condiții de siguranță. Prestăm 
servicii post-vânzare; piese de schimb; suport tehnic şi service.
Misiunea noastră este să asigurăm cel mai bun raport „valoa-
re pentru bani” pentru unelte de gradină şi scule electrice de 
utilizare largă.
În următorii câțiva ani muncitorul.md îşi propune să devină 
unul dintre lideri pe piața Republicii Moldova. Scopul nostru 
este de a oferi produse de calitate la prețuri accesibile.

MUNCITORUL. MD
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Оріент Вей este o companie modernă de producție, spe-
cializată în soluții inovatoare pentru companii din domeniul 
agricol şi alimentar. Oferim soluții tehnice complete, de la 
dezvoltarea proiectelor până la instalare şi întreținere. Orient 
Wei este reprezentantul oficial al Hefei Meyer Optoelectronic 
Technology Inc. TM „MEYER” este compania numărul unu 
din China pentru producția de sortatoare optice şi se numără 
printre cei 5 lideri mondiali în furnizarea de echipamente de 
sortare  în peste 100 de țări ale lumii.

Orient Way is a modern production company, specialized 
in innovative solutions for companies in the agricultural 
and foodstuffs production fields. We offer complete techni-
cal solutions, from project development to installation and 
maintenance. Orient Wei is the official representative of He-
fei Meyer Optoelectronic Technology Inc. TM “MEYER” is the 
number one company in China for the production of optical 
sorters and is among the 5 world leaders in the supply of 
sorting equipment in over 100 countries of the world.

ТОВ «ОРIЕНТ ВЕЙ» 

(050) 191-38-07
(050) 478-16-83
(050) 351-32-77
(044) 579-90-98

 07403, Україна, Київська область, 
м.Бровари, вул. Гельсінської групи, 14Б
почта: info@orientway.com.ua
сайт: https://orientway.com.ua

OZONTEH IMPEX S.R.L.

Maşinile agricole oferite de compania Ozonteh IMPEX s.r.l. 
a devenit un ajutor de neînlocuit în munca multor agricultori 
din Republica Moldova.
Ne deosebim prin soluțiile agricole oferite atât gospodării-
lor mari de fermieri, cât şi celor mici. Specialiştii nostri oferă 
consultații şi solutii optime individuale fiecarui agricultor la 
prețuri rezonabile!

Agricultural equipment supplied by Ozonteh IMPEX s.r.l. has 
become an irreplaceable help in the work of many Moldovan 
farmers. 
We are distinguished by the agricultural solutions offered 
to both large and small farming households. Our specialists 
offer consultations and optimal solutions to all farmers at rea-
sonable prices!

șos. Chișinăului 1
MD 3701 or. Strășeni, R. Moldova
GSM: +373 698 98 987 - director

GSM: +373 698 98 123 - marketing 
department 

GSM: +373 698 98 800 - technical 
department 

GSM: +373 698 98 772 - spare parts 
department

GSM: +373 698 98 755 - accounting 
department

URL: www.Tractoare.md
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POMUL REGAL S.R.L. 

POMUL REGAL este producător (pepinieră de nuci), impor-
tator şi distribuitor de puieți de nuc de soiurile Chandler, 
Fernor, Franquette şi Fernette, care sunt comercializate la un 
preț atractiv pe piața din Republica Moldova. De asemenea, 
producem şi portaltoi de nuc. La moment, compania deține 
plantații de nuc pe o suprafață de 164 ha, cu peste 33 mii de 
pomi. Prestăm servicii de consultanță şi plantare a livezilor 
de nuc.

POMUL REGAL is a producer (walnut nursery), an importer 
and distributor of walnut tree saplings of Chandler, Fernor, 
Franquette and Fernette varieties, marketed at an attractive 
price on the Moldovan market. We also produce walnut 
rootstock. Presently, the company owns 164 ha of walnut or-
chards with more than 33 thousands trees. We also provide 
consultancy and planting services for walnut orchards.

MD-5822 s. Inesti, r-nul Telenești, Republica Moldova
GSM: +373 69 175 799
fax: +373 22 22 76 98
e-mail: pomul.regal@gmail.com
URL: www.pomulregal.com

S.C. PROMO SOLUȚII S.R.L.

Fondat în 2007, ETOP este în prezent unul dintre cei mai mari 
distribuitori de generatoare din țară. În afară de aceasta, în 
catalogul companiei, care în ultimii ani şi-a lărgit considera-
bil gama de produse, se regăsesc diverse produse şi utilaje 
din domeniul construcțiilor, cum ar fi: platforme, excavatoa-
re, lifturi,  macarale, betoniere, malaxoare, maşini de tăiat, 
motocompresoare etc. ETOP oferă produse eficiente şi de 
încredere, care îndeplinesc cele mai moderne standarde de 
calitate şi siguranță. Toate echipamentele prezentate sunt 
verificate de inginerii noştri şi corespund tuturor normelor 
de siguranță. Valorile după care ne ghidam: INTEGRITATE, 
RESPONSABILITATE, RESPECT, EMPATIE, EXCELENȚĂ, DE-
DICARE, LUCRU ÎN ECHIPĂ, CORECTITUDINE, ENERGIE, 
GÂNDURI POZITIVE.  Suntem o echipă tânără şi ambițioasă. 
Produsele şi serviciile noastre sunt de cea mai înaltă calitate, 
iar clienții noştri ne recomandă cu încredere în toată țara.  

Founded in 2007, ETOP is currently one of the country’s 
largest distributors of generators. In addition, the company’s 
catalog, which has expanded considerably over the past few 
years, includes various construction products and equipment 
such as platforms, excavators, elevators, cranes, concrete 
mixers, mixers, cutters, compressors etc. ETOP offers efficient 
and reliable products that meet the most up-to-date quality 
and safety standards. All the equipment presented are veri-
fied by our engineers and comply with all safety regulations. 
We are guided by these values: INTEGRITY, RESPONSIBILI-
TY, RESPECT, EMPATHY, EXCELLENCE, DEDICATION, TEAM 
WORK, CORRECTITUDE, ENERGY, POSITIVE THOUGHTS. 
We are a young and ambitious team. Our products and ser-
vices are of the highest quality and our customers strongly 
recommend us all over the country.

str. Uzinelor 90
Chișinău, Republica Moldova

Mob: 067-707-707; 069-22-46-64
e-mail: office@etop.md

web: www.etop.md
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PROTEH-AGRO SRL activează din anul 2009, având ca gen 
de activitate comercializarea tehnicii agricole, a fertilizanților 
şi produselor de uz fitosanitar. De asemenea, întreprinderea 
prestează servicii de reparație şi întreținere a tehnicii şi utila-
jului agricol.
PROTEH-AGRO SRL este dealer exclusiv al brandului german 
ZIEGLER Gmbh în Republica Moldova, care este producător al 
utilajului agricol de recoltat rapiță, secerătoarelor de recoltat 
porumb, floarea soarelui, soia, precum şi al utilajului de pre-
lucrare a solului.
Întreprinderea colaborează cu dealeri şi producători euro-
peni de combine şi tractoare agricole, având posibilitatea să 
comercializeze combine şi tractoare second-hand de mărcile: 
CLAAS, NEW HOLLAND, CASE, John Deere ş.a.
Având o echipă de profesionişti şi o experiență bogată în do-
meniu, mereu suntem la dispoziția producătorilor din Repu-
blica Moldova.

PROTEH-AGRO has been operating since 2009, having as 
main activity the commercialization of agricultural equip-
ment, fertilizers and plant protection products. Likewise, the 
company provides repair and maintenance services of agri-
cultural machinery and equipment.
PROTEH-AGRO is an exclusive dealer of the German brand 
ZIEGLER Gmbh in Moldova, which is a manufacturer of agri-
cultural machinery for rapeseed harvesting, maize  sunflow-
er, soybean harvesters, as well as soil processing equipment.
The company collaborates with dealers and European man-
ufacturers of agricultural combines and tractors,  marketing 
second-hand  CLAAS, NEW HOLLAND, CASE, John Deere 
etc. combines and tractors. 
With a team of professionals and a wealth of experience in 
the field, we are always available to Moldovan agricultural 
producers.

PROTEH-AGRO S.R.L.

MD-2044, Republica Moldova, or. Chișinău, 
str. Petru Zadnipru 19, of. 97 (adresa juridică)
str. Codrilor 16, of. 92 (oficiu)
Telefon: +373 780 80 909
e-mail, site: proteh@proteh.md, www.proteh.md, 
      www.ziegler-harvesting.com

The company has been working on the market of spare parts 
for the grain-harvesting machinery since 1998. With this pe-
riod of time the enterprise has proved to be a reliable and 
stable partner due to the following policy of the company: 
“The basis of activities – the highest level of service, full and 
fast providing the customers with high-quality spare parts 
and mechanisms”.
During these 20 years sufficient experience had been gained 
on manufacturing the spare parts adapted to harvesters pro-
duced by world famous manufacturers like Claas, Massey 
Ferguson, Deutz Fahr, New Holland, John Deere, Case.

PW GROUP GMBH

Germany, Gutenbergstraße 7,
86399, Bobingen

Tel. +380683484867
E-MAIL a.bogun@pwgroup.de

Web-site: www.pwgroup.de

Compania este activă pe piața pieselor de schimb pentru 
maşinile de recoltat cereale din 1998. În această perioadă, 
compania s-a dovedit a fi un partener de încredere şi stabil 
datorită politicii promovate de companie: „Baza activităților 
noastre este de a oferi cel mai înalt nivel de servicii, complete 
şi rapide, oferind clienților piese de schimb şi mecanisme de 
înaltă calitate”.
 
În aceşti 20 de ani am acumulat o experiență bogată în fabri-
carea pieselor de schimb adaptate la echipamentele de re-
coltare de la producători de renume mondial: Claas, Massey 
Ferguson, Deutz Fahr, New Holland, John Deere, Case.
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Compania noastră a fost fondată în 2013 şi s-a bazat pe sa-
tisfacția preferințelor şi nevoilor clienților din domeniul agrar, 
prin comercializarea umidometrelor de înaltă precizie. Lipsa 
unui consultant profesionist pe piața locală în domeniul anali-
zei calității culturilor cerealiere, ne-a determinat cu paşi rapizi 
sa ne mişcăm înainte. Întotdeauna am fost preocupați de pro-
movarea doar a umidometrelor calitative, la prețuri echitabile. 
Din acest motiv am devenit distribuitori autorizați în Republica 
Moldova a companiei finlandeze Farmcomp (Wile) şi Super-
tech Agroline (SuperPro). Suntem lideri pe piața importatori-
lor de utilaje de măsurare a umidității produselor cerealiere şi 
alimentare, datorită unei strategii de business bine gândite, 
axate pe nevoile reale ale fermierilor. De asemenea, aducem 
la comandă şi alte utilaje şi tehnică agricolă, oferind o consul-
tație, un preț bun şi o deservire post-cumpărare.
Vom fi bucuroşi să vă deservim…

Our company was founded in 2013 and was focused on 
meeting the preferences and demands of customers in the 
agricultural field, by marketing high precision humidome-
ters. The lack of a professional consultant on the domestic 
market in the field of quality analysis of cereal crops, prompt-
ed us to move quickly. We have always been concerned with 
the promotion of high quality humidometers, at fair prices. 
For this reason, we became the authorized distributors in 
the Republic of Moldova of the Finnish company Farmcomp 
(Wile) and Supertech Agroline (SuperPro). We are leaders in 
the market of importers of moisture measuring machines for 
cereal and food products, thanks to a well thought out busi-
ness strategy, focused on the real needs of farmers. We also 
bring other agricultural machinery and equipment to order, 
offering a consultation, a good price and a post-purchase 
service.
We are happy to serve you ...

RADELUX-PRIM S.R.L

mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrân 34, of.48
http://www.vlagomer.md
+373 69148059

Vlagomer.md
Umidometre  de înaltă  preciz ie

Sangoi Green is an Italian company engaged to produce 
high-quality steel vineyard posts and accessories.
Viticulture sector has an increasing need of modernization 
and mechanization of the growing-grapes implantations.
Sangoi Green steel vineyards posts are the best solution to 
support vineyard systems with high loading of grape, inten-
sive machine-harvesting and extreme weather conditions.
In the growing-vine sector the replacement of the wooden 
vineyard posts with steel posts became crucial.
Sangoi Green steel vineyard posts are produced in galva-
nized and corten finishing

SANGOI GREEN SRL

Via dei Fagnà, 58 - 33017 - Tarcento (UD) Italia
phone number: 0039 0432 781611

mobile number: 0039 333 4506526; 0039 335 8474029 
Fax: 0039 0432 792421

e-mail: sangoigreen@sangoi.com; sandra.romanello@sangoi.com
website: www.sangoigreen.com

Sangoi Green este o companie italiană care produce stâlpi şi 
accesorii din oțel de înaltă calitate pentru vița de vie. 
Sectorul viticulturii solicită tot mai multă modernizare şi meca-
nizare. Stâlpii din oțel pentru vie de la  Sangoi Green reprezin-
tă cea mai bună soluție pentru suportul sistemelor viticole cu 
o încărcătură ridicată de struguri, recoltare mecanizată intensi-
vă şi condiții meteorologice extreme.
În sectorul viticulturii, înlocuirea stâlpilor de vie din lemn cu 
stâlpi de oțel a devenit deosebit de importantă. 
Stâlpii de vie din oțel Sangoi Green sunt fabricate în finisare 
galvanizată şi în corten
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Compania “Sanivet” S.R.L. a fost fondată în anul 2005. Dome-
niul prioritar de activitate este importul de vite şi oi din Olanda 
şi Germania. Suntem reprezentantul oficial al companiilor ger-
mane Siloking Mayer şi Kraiburg, importând tehnică pentru 
nutreţuri pentru bovine şi covoare de cauciuc pentru bovine şi 
porcine. Pe lânga acestea, oferim consultanţă pentru creşterea 
bovinelor şi porcinelor (nutriţie, tratament). Scopul de bază e 
să deservim la cel mai înalt nivel deţinătorii de animale. Ofe-
rim piese de schimb pentru utilajul importat de companie.

SANIVET was founded in 2005. The priority activity is the im-
port of cattle and sheep from the Netherlands and Germa-
ny. We are the official representative of German companies 
Siloking Mayer and Kraiburg, importing equipment for feed-
ing cattle and rubber mats for cattle and pigs. In addition, 
we counsel in pig and cattle breeding (feeding, medication). 
The main purpose is to serve animal owners at the highest 
level. Spare parts for supplied equipment.

SANIVET S.R.L. 

MD-2000 Chişinău, Republica Moldova 
GSM : +373 68/ 88-77-07 
E-mail: negruniku@yahoo.com
http://sanivet.md/

69

модель WT80 артикул 160.0102
модель WT80-N артикул 160.0106

модель WT30 артикул 160.0030 
модель WT30-N артикул 160.0031

незамерзающие поилки „тёплый родник”
модель 850 с одной чашей    артикул 130.0850 
модель 860 дуэт     артикул 130.0860

 • Морозостойкость до -10°C, без электричества!

тРанСфоРматоРы, 

нагРевательные пРибоРы, 

теРмошнУР  » см. стр. 23 – 27

модель WT200 артикул 160.0103

термо-труба 400 мм
артикул 101.0344

 • Для монтажа поилки 
Модели 43A

 • Технические харак-
теристики стр. 21 

модель 46 с клапаном из латуни ½" артикул 100.0046
модель 46 с клапаном из нерж. стали ¾"   артикул 100.1469

стр. 52
стр. 45 стр. 45

стр. 28 – 29

ISO поилка-дуэт с поплавковым клапаном
модель 6620 (180 вт, до -20°C) артикул 130.6620
модель 6620-SIBIRIA (380 вт, до -30°C)   артикул 130.6621

 • Морозостойкость до -20°C с подогревом 180 Вт
 • Модель 6620-SIBIRIA – до -30°C
с подогревом 380 Вт

модель 340-H с обогревом клапана
артикул 100.0033

новинКа!

пастбищные поилки

поилки с подогревом

 • Идеально подходит для овцематок
 • морозостойкость до -15°C. остаток воды в чаше не 
замерзает.

 • при установке пластины обогрева клапана (24 В, 
5 Вт, Артикул 101.1405, заказывается дополнительно) 
обеспечивается морозостойкость до -35°C!

 • Одна поилка для 20 – 30 овец
 • Технические характеристики и дополнительное оборудование 
см. стр. 19 – 25

шланг с металлической оплёткой  
и термошнур 24 В  
поставляются в комплекте

Пластина обогрева клапана 
24 В, 5 Вт
101.1405

новинКа!

 • Благодаря встроенной под крышкой 
пластине обогрева клапана 
(24 В, 20 Вт), обеспечивается 
морозостойкость до -20°C (в 
области клапана)

 • Технические характеристики и 
дополнительное обору-дование см. 
стр. 17 – 25

стр. 26 – 27 стр. 23 – 25

стр. 19

стр. 47

стр. 17

стр. 21

 • для 30 – 50 овец / коз  • для 60 – 100 овец / коз

поилКи для овец и Коз

модель 43A (нагр. тэн 80 вт) артикул 100.0043
модель 43A-SIBIRIA (нагр. тэн 180 вт) артикул 100.1043

 • Рекомендуется для чувствительных животных: овец, коз, ланей, а 
также для телят, лошадей!

 • морозостойкость до -20°C
 • Одна поилка для 30 – 40 овец или коз
 • Технические характеристики и дополнительное  
оборудование см. стр. 21 – 25

сливное отверстие  
на дне поилки

Снятие 
крышки без 
использования 
инструментов 

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8
84529 Tittmoning
Германия
Тел.: +49/86 83/701- 303
Факс: +49/86 83/701- 190
e-mail: info@kraiburg-elastik.de
www.kraiburg-elastik.com 

09/2014

Made in Germany

Резиновые покрытия для
крупного рогатого скота

Резиновые покрытия KRAIBURG это 
мягкость луга в вашем коровнике

SERVMIXT-AGRO este o companie în dezvoltare rapidă şi 
dinamică, fiind dealerul oficial al renumitelor companii din 
Germania: Claas şi Horsch.
Serviciului de logistica al companiei oferă posibilitatea de 
livrare la domiciliu a tehnicii: tractoare, combine, maşini de 
erbicidat, semănători, maşini de lucrare a solului. De aseme-
nea, compania noastră dispune de un depozit propriu, cu o 
gamă largă şi completă de piese originale de schimb, care 
este capabilă să vă aprovizioneze continuu pentru a vă între-
ține echipamentul agricol într-o stare cât mai bună. Pe lângă 
toate acestea, compania dispune şi de specialişti calificați, 
care pot să vă ofere spijin tehnic şi informații necesare pentru 
a putea benificia cu mai multă uşurință de produsele noastre.
SERVMIXT-AGRO, alături de partenerii săi CLAAS şi HOR-
SCH, este gata să vă ajute la găsirea celor mai eficiente solu-
ții financiare pentru achiziționarea echipamentelor necesare.

SERVMIXT-AGRO is a fast-growing and dynamic company, 
the official dealer of the famous German companies Claas 
and Horsch.
The logistics service of the company offers the possibility of 
home delivery of equipment: tractors, combines, self-pro-
pelled sprayers, seeders, soil cultivation machines. Our com-
pany also has its own warehouse with a wide and complete 
range of original spare parts that is able to supply you con-
tinuously to keep your agricultural equipment in the best 
possible condition. In addition to this, the company also has 
qualified specialists, who can provide you with technical sup-
port and information to make it easier to benefit from our 
products.
SERVMIXT-AGRO, together with its partners CLAAS and 
HORSCH, is ready to help you find the most cost-effective 
financial solutions for purchasing the necessary equipment.

SERVMIXT-AGRO S.R.L

Calea Basarabiei, 54
MD-2002 Chișinău, Republica Moldova

Tel. : +373 22/12-31-90
Fax : +373 22/12-31-99

GSM : +373 69/21-31-99

E-mail: office@servmixt.md
URL: www.servmixt.md
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Tavsan Poultry Equipments Inc., care a fost fondată în 1975 la 
Istanbul, a devenit liderul sectorul de profil, producând prime-
le echipamente moderne şi continuă să se afirme pe piețele 
interne şi externe. Tavsan continuă să reprezinte cu succes țara 
noastră, ocupând un loc de onoare printre alte branduri glo-
bale.
Ca şi în anii precedenți, Tavsan îşi aşteaptă vizitatorii la stand în 
cadrul expoziției MOLDAGROTECH 2019 pentru a prezenta 
cele mai recente inovații. 
• alimentare • adăpare • încălzire • ventilație • răcire • iluminat 
• silozuri de alimentare • sisteme de transport al alimentelor • 
sisteme cuşti • sisteme automate de cuiburi • sisteme digitale 
şi computerizate de control, pentru necesitățile tuturor tipuri-
lor de păsări de curte în calitate reprezentativă pentru  țară şi 
brandul nostru in lume. 

Comercializăm produsele noastre  prin intermediul dealerilor 
noştri internaționali, al căror număr creşte continuu. Oferim 
deservire tehnică 24/7 şi asistență post-vânzare tuturor clien-
ților noştri. 

Tavsan Poultry Equipments Inc., which was founded in 1975 
in Istanbul, became the leader of the sector by producing 
the firsts of many modern equipments and continues to in-
crease its success in the domestic and foreign markets. Tav-
san continues to represent our country by taking its place 
among other global brands. 
As in previous years, Tavsan will be expecting its visitors to 
come its stand in MOLDAGROTECH 2019 Exhibition to pres-
ent the latest innovations.
We manufacture; • feeding • watering • heating • ventilation 
• cooling • lighting • feed silos • feed transport systems • 
cages systems • automatic nest systems • digital and com-
puterized control systems, for the needs of all kinds of poul-
try in the representative quality of our country and brand in 
the world. We sell through our distributors in every region of 
Turkey and via our international dealers whose numbers we 
continuously increase. We offer 24/7 technical service and af-
ter sale support to our customers in order not to leave them 
alone, and to be able to intervene immediately in the case of 
potential problems they may encounter.

TAVSAN TAVUKÇULUK EKIPMANLARI SAN. VE TIC. A.Ș

Address: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. 
No:20 Kat:7 Ulugöl Plaza Ataşehir / Istanbul Türkiye
Postal Code: 34750
Country: TURKEY
Contact: BARIŞ TAYMAZ

Tel.: +90 (216) 444 6 887
Fax: +90 (216) 364 6 630
Mobile: +90 (539) 782 7 038
E-Mail: b.taymaz@tavsan.com.tr       
Website: www.tavsan.com.tr

GRANULATOR FURAJE 
MODEL Eurogran 150
 
 Granulatorul se foloseşte la procesarea cerealelor şi furajelor 
în granule de dimensiuni mici, fiind foarte util în gospodarii 
țărăneşti. Eurogran 150 este acționat de un motor electric 
de 3 kW care asigură transmisia puterii prin 2 curele. Echipa-
mentul de lucru este format din matrice şi role. Rolele pre-
zează materia primă, trecând-o prin găurile matricei care pot 
fi de 3, 4, 6 şi 8 mm. În timpul acestui proces se înregistrează 
o temperatură de 60-70 grade. Astfel, granulele încălzite pot 
fi folosite la hrănirea animalelor, păsărilor de curte, peştilor.

FODDER GRANULATOR
MODEL Eurogran 150
 
Eurogran 150 is used to granulate cereals and fodder, form-
ing granules of different sizes: 3, 4, 6 and 8 mm. During the 
granulation process the cereals and fodder are heated up to 
60-70 degrees Celsius. Thus, they can be used to feed ani-
mals, poultry, fish. 
 
Technical specifications: Engine power: 3.7 kW (1500 rpm); 
Voltage: 230 V, 50 Hz; Production capacity: max. 150 kg / h; 
Weight - 125 kg.

TEHNO MS S.R.L.

str. Mihai Sadoveanu 42/7
MD-2075 Chişinău, Republica Moldova

URL : ww.tehno-ms.md
GSM : +373 79/ 53-65-87
GSM : +373 60/ 04-34-04
E-mail: tehno_ms@mail.ru
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S.C. TEHNOSUPORT S.R.L.

Companie fondată la 24.11.2004, specializată în comerciali-
zarea tehnicii, utilajului agricol, anvelopelor, uleiurilor tehnice 
şi semințelor. Reprezentat oficial al brandurilor YTO şi Agro-
mehanica. Avem în asortiment tractoare de model YTOMF 
- 454, 554, 904, LX804F (tractor pentru vii şi livezi). Furnizăm 
la comandă încărcătoare specializate, tractoare, combine 
pentru porumb şi cereale de model YTO cu motoare de la 
100 c/p. S.C. TEHNOSUPORT S.R.L. este unicul importator şi 
comerciant de stropitori tractate şi agățate Agromecanica/
Slovenia cu rezervoare de la 100 litri până la 3000 litri.

Founded in 2004, the company is specializing in the sale of 
machinery, agricultural equipment, tires, technical oils and 
seeds. Official representative of YTO and Agromehanica 
brands. We have a range of YTOMF - 454, 554, 904, LX804F 
tractors for vineyards and orchards. We supply customized 
loaders, tractors, corn and cereals combines of YTO models 
with engines from 100 h/p. TEHNOSUPORT S.R.L. is the sole 
importer and trader of trailed and hauled sprayers Agrome-
canica / Slovenia with tanks ranging from 100 liters to 3000 
liters.

426 Muncesti, Chisinau, 
Republic of Moldova, MD-2002
tel. (+373)22 247088 
fax: (+373)22 528019
mob: (+373)60130501
web: www.tehnosuport.md
CEO: Anatoli Tcacenco

TORNUM oferă soluţii complete pentru stocarea, uscarea, 
răcirea, curăţarea şi gestionarea cerealelor. Vă aşteptăm la 
standul Tornum pentru a vă prezenta ultimele noutăţi despre 
uscarea, răcirea şi depozitarea cerealelor.

TORNUM offers complete solutions for storing, drying, cool-
ing, cleaning and management of grain. We are waiting you 
at the TORNUM stand to present the latest news in this field.

TORNUM S.R.L.

str. Piscul Răchitei, nr.11, bir. 4, sector 3
031884 Bucureşti, România 

Fax: +40 318/ 17-44-92 
GSM : +40 72/ 886-76-86 

E-mail: info@tornum.ro; ciprian@tornum.ro 
URL: www.tornum.se
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Unrivaled power. Legendary character. With a reputation of 
over 65 years, Land Cruiser remains unique by combining off-
road driving skills with on-road refinement and comfort.
 
Toyota Hilux
Ever since the model was launched in 1968, this legendary 
pick-up has proven to be a reliable partner. The refurbished 
new chassis, redesigned body, high quality interior and ex-
ceptional off-road capabilities make the new Toyota Hilux the 
best pick-up in the world.

TOYOTA CENTRU CHIȘINĂU CONTINENT

or. Chişinău, Republica Moldova MD-2025, 
str. Arborilor 17/1 
Tel:(+373) 22 79 14 77 
info@continent.toyota.md 
www.toyota.md

Toyota Land Cruiser. 
Putere, fără rival. Caracter legendar. Cu o reputație de peste 
65 de ani, Land Cruiser rămâne unic prin îmbinarea abilităților 
de deplasare in off-road, cu rafinamentul şi confortul on-road. 

Toyota Hilux. 
Inca de la lansarea modelului in 1968, acest pick-up legendar 
s-a dovedit a fi un partener de incredere. Noul sasiu reintarit, 
caroseria redesenata, interiorul de inalta calitate si capabilita-
tile de off-road de exceptie fac ca Noul Toyota Hilux sa fie cel 
mai bun pick-up din lume.

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU 
IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, bir. 1303
MD 2004 Chișinău, Republica Moldova 

tel. : +373 22/ 22-50-46; 21-00-56 
fax : +373 22/ 87-16-59 

e-mail: office@ucipifad.md 
URL: www.ucipifad.md

Obiectivul de bază al Programelor IFAD implementate în Re-
publica Moldova este de a reduce sărăcia în zonele rurale prin 
crearea unor condiții favorabile pentru creşterea veniturilor 
celor mai săraci membri ai societății rurale, oferind acces la 
piețe, crearea de noi locuri de muncă şi stimularea creşterii 
strategice a agriculturii în zonele rurale. Cele mai importan-
te domenii de intervenție în cadrul Programelor IFAD sunt: 
acordarea de finanțare pentru dezvoltarea antreprenoriatului; 
dezvoltarea infrastructurii economice rurale prin acordarea de 
granturi competitive, care urmează să fie investite în construc-
ția sau reabilitarea obiectelor infrastructurii publice; dezvolta-
rea lanțurilor valorice agricole prin furnizarea de informații şi 
de sprijin financiar pentru dezvoltarea acestora; promovarea 
tehnologiilor conservative şi ecologice de lucrare a solului; 
sporirea capacității de adaptare la schimbările climatice prin 
adoptarea tehnologiilor moderne de către fermieri; oferirea 
unei game largi de asistență tehnică (instruiri, consultanță).

The main objective of the IFAD Programs implemented in 
the Republic of Moldova is to reduce poverty in rural areas 
by creating favorable conditions for increasing the income of 
the poorest members of rural society by providing access to 
markets, creating new jobs and stimulating strategic growth 
of agriculture in rural areas. The most important areas of in-
tervention in the IFAD Programs are: Granting funding for 
entrepreneurship development; the development of rural 
economic infrastructure by awarding competitive grants to 
be invested in the construction or rehabilitation of public 
infrastructure objects; developing agricultural value chains 
by providing information and financial support for their 
development; promoting conservative and environmen-
tally friendly soil mining; enhancing adaptability to climate 
change through the adoption of modern technologies by 
farmers; offering a wide range of technical assistance (train-
ing, consultancy).
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UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT  
DIN MOLDOVA 

str. Mirceşti, 42 MD 2049 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 31-22-58; 31-22-56 
E-mail: info@uasm.md 
URL : http://www.uasm.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova este unica institu-
ție de învățământ superior din ţara noastră. Pe parcursul ce-
lor 80 de ani care s-au scurs de la înfiinţare, UASM a avut o 
contribuţie deosebită în tezaurul economic, social, politic şi 
cultural al societăţii. UASM a format în facultăţile sale peste 
50 mii de specialişti, inclusiv cca 1000 din 67 de ţări, care s-au 
afirmat prin rezultate remarcabile în producţie şi în cercetare, 
în ţară şi peste hotare. Printre absolvenţi regăsim un şir de per-
sonalităţi: preşedinţi de ţară, prim-miniştri, miniştri, deputaţi 
în parlament, ambasadori, membri ai academiilor de ştiinţe, 
scriitori etc. Prin Decretul nr. 820 – VII din 4 octombrie 2013, 
în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvolta-
rea învăţământului universitar, pentru contribuţie substanțială 
la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate me-
todico-ştiinţifică prodigioasă, Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincţie de stat, „Ordinul 
Republicii”.

On the 9th of October, 2013, the State Agrarian University of 
Moldova celebrated 80 years of higher agricultural educa-
tion. During these 80 years since its foundation, SAUM has 
made a particularly valuable contribution to the economic, 
social, political and cultural sectors of our society. SAUM 
trained more than 50,000 specialists at its faculties, includ-
ing about 1,000 from 67 countries who distinguished them-
selves by remarkable results in production and research both 
in our country and abroad. Among the SAUM graduates we 
can mention a number of personalities such as: presidents 
of the country, prime ministers, members of Parliament, am-
bassadors, ministers, members of the Academy of Sciences, 
writers etc. According to the Decree no. 820-VII of 4 Octo-
ber, 2013, as a sign of high appreciation of special merits in 
the development of higher education, for a valuable contri-
bution to the training of highly qualified specialists and for 
prodigious methodological and scientific activity, the State 
Agrarian University of Moldova was awarded the highest 
state distinction - the Order of the Republic.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» este una dintre cele mai mari companii 
de pe piața îngrăşămintelor minerale din Federația Rusă, CSI 
şi Europa de Est. În procesul de producție companiile holdin-
gului URALCHEM folosesc materii prime chimice şi ecologice 
proprii, ceea ce le permite să ofere consumatorilor produse 
care respectă standardele mondiale de calitate.
În prezent, АО «ОХК «УРАЛХИМ» este singurul producător 
din lume de îngrăşăminte solubile în apă, al căror portofoliu 
de produse include azotat de potasiu, nitrat de calciu concen-
trat, mono amoniu fosfat şi mono fosfat de potasiu solubili în 
apă, NPK cu microelemente. Dezvoltarea propriei rețele de 
distribuție face ca produsele holdingului să fie accesibile pen-
tru producătorii agricoli din multe regiuni ale Federației Ruse.

URALCHEM JSC is one of the largest companies in the mar-
ket of mineral fertilizers in the Russian Federation, the CIS 
and Eastern Europe. The enterprises of URALCHEM holding 
use their own chemically and environmentally friendly raw 
materials in their production pocess, which allows them to 
offer consumers products that meet international quality 
standards.
At present, URALCHEM JSC is the only producer of wa-
ter-soluble fertilizers in the world whose product portfolio 
includes potassium nitrate, concentrated calcium nitrate, 
water-soluble monoammonium phosphate, monopotassium 
phosphate and NPK with trace elements. The development 
of its own distribution network makes the holding’s products 
available for agricultural producers in many regions of the 
Russian Federation.

АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, строен. 2
Тел.:  +7(495)721-89-89
Факс: +7(495)721-85-85

Эл. почта: marketing@uralchem.com
Сайт: www.uralchem.com

Pantone 348 C

Pantone 2756 C

Pantone Cool gray 3C
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Each client is special for the company, so employees make 
every effort to ensure that they are not only satisfied with the 
result, but also interested in long-term cooperation.
The strategic goal of Vadalex-Agro is to expand the agricul-
tural market, ensuring the quality and diversity of types of 
products that bring profit to the farmers.
Our company offers to farmers agricultural equipment, plant 
protection products, seeds and fertilizers from world-re-
nowned brands such as New Holland, Lemken, Sfoggia, Die-
ci, Syngenta,  БASF,   Corteva ,   Dekalb ,  Sumiagro , Vilmorin 
, Seminis  , Enza Zaden ,   AICL ,  Vitafer etc.
 Our managers are the best specialists in the field, they un-
dergo annual advanced training, attend major world exhibi-
tions, take part in training seminars and bring in Moldova the 
latest from the agricultural markets.

VADALEX-AGRO S.R.L.

com.Stauceni, str. Alexei Mateevici 81/2 (Oficiu Central)
Recepție: 022 605 949 
Departament Vânzări: 022 605 944 
Piese de schimb: 022 843 722
vadalex.agro@gmail.com
vadalextehno@gmail.com 
vadalex.md

Fiecare client este special pentru companie, astfel încât anga-
jații depun toate eforturile pentru a se asigura că acesta nu 
este doar mulțumit de rezultat, ci şi interesat de cooperarea 
pe termen lung.
Obiectivul strategic al Vadalex-Agro este extinderea pieței 
agricole, asigurând calitatea şi diversitatea tipurilor de produ-
se care aduc profit fermierilor.
Compania noastră propune angajaților din sectorul agrar ma-
şini agricole, produse pentru protecția plantelor, material se-
mincer şi fertilizanți de branduri cu renume mondial, precum: 
New Holland, Lemken, Sfoggia, Dieci, Syngenta, БASF, Cor-
teva, Dekalb, Sumiagro, Vilmorin, Seminis, Enza Zaden, AICL, 
Vitafer şi altele.
Managerii noştri sunt cei mai buni specialişti în domeniul cu-
noştințelor tehnice şi agricole, urmează o pregătire anuală 
avansată, participă la expoziții mondiale importante, participă 
la seminare instructive şi aduc în Moldova cele mai recente 
apariții pe piața agricolă.

Marca VIGNETINOX operează din 1979 în viticultură şi po-
micultură, si este prima în Italia care a brevetat un sistem de 
cultivare ”industrială”, gândit pentru a îmbunătăţi modul de 
lucru în câmp şi de a reduce orele de muncă necesare în-
treţinerii si gestionării podgoriei. Vignetinox reprezintă astăzi 
o marcă de referinţă în Europa, datorită complexităţii şi va-
rietăţii gamei sale de produse. O gamă care se reînnoieşte 
şi se dezvoltă în mod constant în colaborare cu agronomi, 
enologi şi cu înşişi clienţii în scopul de a găsi soluţii optime 
pentru fiecare necesitate specifică.

VIGNETINOX has been operating in viticulture and fruit 
growing since 1979, and is the first in Italy to patent an “indus-
trial” cultivation system, designed to improve the field work 
and reduce the working hours, required for the maintenance 
and management of a vineyard. Vignetinox is today a refer-
ence mark in Europe due to the complexity and variety of its 
product range. A range that renews and grows constantly in 
collaboration with agronomists, enologists and customers, in 
order to find optimal solutions for each specific need.

VIGNETINOX

Via Trieste, 93 
33080 Fiume Veneto, Italy 
URL: www.vignetinox.com
GSM : +373 69/ 145-099

 (reprezentantul companiei în Republica Moldova) 
E-mail: pro.anatol@gmail.com
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Compania VIPR-Transport S.R.L., fondată în noiembrie 2015, 
este reprezentantul oficial al companiilor “AgroMotorServi-
ce”(Ucraina), “Trigano Grup” (France), “Sorelpol” (Polonia), 
“Polmir” (Polonia). Genurile principale de activitate sunt co-
mercializarea remorcilor pentru autovehicule, mini tractoare, 
mototehnică şi transport acvatic de diferite dimensiuni şi des-
tinații. Calitatea deservirii noastre ne face să rămânem prieteni 
cu clienții noştri pe mulți ani înainte. Pe parcursul activității 
noastre ne-am manifestat ca parteneri de încredere nu doar 
pe piața din Republica Moldova, dar şi pe cea din România, 
unde suntem prezenți din 2018.

VIPR-Transport company, founded in November 2015, is the 
official representative of the companies “AgroMotorService” 
(Ukraine), “Trigano Grup” (France), “Sorelpol” (Poland), “Pol-
mir” (Poland). The main activities are the sale of trailers for 
vehicles, mini tractors, mototechnics and water transport of 
different sizes and destinations. The quality of our service 
makes us a reliable partner of our customers for many years 
to come.  We have secured a reliable image not only on the 
market in Moldova, but also in Romania,  where we are pres-
ent since 2018.

VIPR-TRANSPORT S.R.L.

str. Mircea cel Batrân 81
 m. Bălți, Republica Moldova
GSM: +373 79 55 88 33
GSM: +373 799 58 999
Tel.: +373 231 24 301
info@remorca.md; info@barca.md 
www.remorca.md; www.barca.md 

VITALITIFRUCT-GRUP S.R.L.

Proiectare şi implementare livezi superintensive, instalare 
sisteme cu plasă antigrindină, instalare sisteme cu folie anti-
ploaie,  instalare sisteme de irigare prin picurare şi aspersie, 
săpăre şi hidroizolare bazine de acumulare a apei, comercia-
lizare utilaj agricol (tractoare, freze, cositoare, stropitori).

Design and implementation of superintensive orchards, in-
stallation of anti-hail and antifreeze systems, installation of 
drip and sprinkling irrigation systems, digging and water-
proofing of water accumulation pools, trade in agricultural 
equipment (tractors, mills, mowers, sprinklers).

str. Calea Orheiului 115/1,
Chișinău, Republica Moldova

GSM: 068 68 35 20
Tel.: 022 87 65 66

e-mail: vitalitifruct@mail.ru 
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MC este o pepinieră internațională de viță de vie, fondată în 
1880.
Producem material de viță de vie certificat (viță-de-vie altoită, 
rădăcini descoperite şi plantate în ghiveci, altoi/ muguri, por-
taltoaie), care este comercializat în peste 18 țări din lume. Mai 
mult, oferim consultanță şi servicii complete pentru cultivatorii 
de struguri şi pentru enologi, de la plantare până la vinificație. 
Datorită echipei noastre profesioniste de agronomi, enologi 
şi economişti, analizăm proiectul fiecărui client pentru a ob-
ține cele mai bune rezultate şi pentru a satisface aşteptările 
clienților.

MC is an international grapevines nursery, founded in 1880.
We produce certified vine material (grafted-vines bare roots 
and potted, scions/buds, rootstocks) that is sold in more 
than 18 different countries around the world. Moreover we 
provide full consulting & service to the grape growers and 
to the oenologists, from the plantation to the winemaking. 
Thanks to our professional team of agronomists, oenologists 
and economists we analyse every clients’ project in order to 
achieve the best results and the clients’ expectations.

MC VIVAI ITALIA SCA

Via Richinvelda, nr. 24
33095 San Giorgio della Richinvelda (PN)
ITALIA
Tel : +39 0427 96 460

MC
VIVAI ITALIA

Compania VOSHOD - AGROTEHNICA SRL este distribuito-
rul oficial al companiei ПО Корсунь (Korsun) din Ucraina din 
anul 2006, prezentând produsele  acesteia pe piața din Mol-
dova: discuitoare, cultivatoare, grape cu discuri, afânătoare 
de adâncime.
Din anul 2018, compania a devenit reprezentantul oficial al 
concernului Bellota Agrisolusions (Spania), lider mondial în 
producția de piese de schimb pentru echipamente de cul-
tivare a solului.
Bellota este o companie care oferă cea mai largă gamă de 
piese de schimb pe piața mondială.
Bellota este sinonimul produselor de calitate care îndepli-
neşte standardele internaționale şi este recunoscut pe plan 
mondial.

VOSHOD - AGROTEHNICA is the official dealer of the com-
pany Korsun (Ukraine) since 2006, presenting its products on 
the Moldovan market: disk headers, cultivators, disc harrows, 
deep-rippers.
 
Since 2018, the company is the official representative of the 
concern Bellota Agrisolusions (Spain), the world leader in the 
production of spare parts for tillage equipment. 
Bellota provides the widest range of spare parts in the world 
market. Bellota is a quality product that meets international 
standards and is recognized worldwide.

I.M. VOSHOD-AGROTEHNICA S.R.L.

bd. Moscova 14, Chisinau, 
Republica Moldova

Fax: 022 32 13 55
Gsm: 079 851 432, 079 851 433

Email: costagro-teh@mail.ru



148

M
O

LD
A

G
R

O
TE

C
H

 2
01

9

VULCAN-SERVICE  is the official dealer of agricultural ma-
chinery ARMATRAC in Moldova! 
Vulcan-Service” S.R.L. provides a wide range of tractors from 
58 L.C. to 125 L.C. in Lux version! The range of products we 
supply is constantly growing and now includes more than a 
hundred types of different products! 
Also, Vulcan-Service provides:
- 3 years warranty for all ARMATRAC equipment
- Technical services throughout the entire warranty for FREE
- Personal approach to each client.

VULCAN-SEVICE S.R.L.

șos. Muncești 300/2
Chișinău, Republica Moldova
Mob.: 079 21 11 55
Mob.: 078 02 87 90
web: agrotehnica.md
e-mail: vulcan-service@mail.ru

Compania VULCAN-SERVICE   este dealer oficial de utilaje 
agricole ARMATRAC în Moldova! VULCAN-SERVICE oferă o 
gamă largă de tractoare de la 58 CP până la 125 CP, cu com-
pletare de clasa Lux! Sortimentul produselor noastre este în 
continuă creştere şi include acum peste o sută de tipuri de 
produse diferite!
De asemenea, VULCAN-SERVICE oferă:
- 3 ani de garanție pentru toate echipamentele ARMATRAC
- Servicii gratuite de mentenanță pe toată durata garanției
- Abordare specială a fiecărui client.
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str. Alecu Russo 1 C.C. Soiuz, but.20 c 
mun. Chişinău, Republica Moldova

Mob.: 068 980 190
e-mail: a.erpay@gmail.com 

Web-site: https://www.facebook.com/anatolya.md/

AELİNA CONSULTİNG S.R.L. /  
MAGAZİNUL ANATOLYA

ANATOLYA vă oferă o gamă largă de produse orientale la 
cele mai accesibile prețuri în Moldova.
Efectuăm vânzări angro şi cu amănuntul.

ANATOLYA offers a wide range of oriental products at the 
most affordable prices in Moldova.
Wholesale and retail.

Au fost create, aprobate şi brevetate trei rase de crap. Rasele 
create în Moldova au fost incluse în Catalogul raselor de crap 
al ţărilor Europei Centrale şi de Est.
        
       Rasele Crap de Teleneşti cu solzi şi cu solzi în ramă cu 
rezistenţă sporită la boli infecţioase, proces rapid de creşte-
re, exterior bun,  permite obţinerea produsului de calitatea 
înaltă, sănătos, fără folosirea medicamentelor. 
RASA Crap de Cubolta cu solzi RASA Crap de Mâdâc cu solzi 
dispersaţi cu rezistenţă sporită la iernat, capacitate bună de 
căutare a hranei şi de alimentare activă la temperaturi com-
parativ joase ale apei. 
 
RASA Crap de Mâdâc cu solzi dispersaţi este recomandat 
pentru cultivare în bazine acvatice cu condiţii relativ stricte 
de creştere.

Scientific Achievements and Innovative Achievements of 
the Aquatic Genetic Resources Research Center ACVAGEN-
RESURS
 
Three carp breeds have been created, approved and patent-
ed. The breeds created in Moldova have been included in 
the Carp breeds catalog of the Central and Eastern Europe-
an countries.
The races Carp de Telenesti - with scales and with scales in 
the frame, with increased resistance to infectious diseases, 
rapid growth , good exterior - allows to obtain a product of 
high quality, healthy, without using any  drugs.
The race Carp of Cubolta with scales and the race Carp of 
Madac with dispersed scales and increased resistance to 
wintering, good ability to search for food and active feed at 
comparatively low water temperatures.
The race Carp of Madac with dispersed scales is recom-
mended for cultivation in aquatic basins with relatively strict 
growth conditions.

ACVAGENRESURS

str. Constantin Tănase 6
Md-2005 Chișinău
069 24 58 83

CENTRUL PENTRU CERCETAREA RESURSELOR GENETICE ACVATICE ACVAGENRESURS 
CENTER FOR THE RESEARCH OF AQUATIC GENETIC RESOURCES ACVAGENRESURS
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Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii 
Moldova (AGEPI) este o autoritate administrativă centrală afla-
tă în subordinea Guvernului,  responsabilă de promovarea şi 
realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprie-
tății intelectuale.
Prin intermediul AGEPI vă puteți proteja eficient proprietatea 
intelectuală (PI) pe teritoriul Republicii Moldova:
• Mărci de produse şi de servicii, invenții, desene şi modele 
industriale, indicații geografice, specialități tradiționale garan-
tate, denumiri de origine, soiuri de plante, topografii ale circu-
itelor integrate;
• Opere literare, artistice, ştiințifice, programe de calculator, 
alte obiecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe.
Serviciile AGEPI sunt prestate conform Sistemului de Manage-
ment al Calității ISO 9001:2015, ceea ce garantează calitate în 
conformitate cu standardele internaționale.

The State Agency on Intellectual Property of the Republic of 
Moldova (AGEPI) is a central administrative authority, subor-
dinated to the Government, responsible for promoting and 
implementing activities in the field of legal protection of in-
tellectual property.
Through AGEPI you can effectively protect your intellectual 
property (IP) on the territory of the Republic of Moldova:
• Product and service trademarks; inventions, industrial de-
signs; geographical indications; traditional specialties guar-
anteed; appellations of origin; plant varieties, topographies 
of integrated circuits;
• Literary, artistic, scientific works, computer programs and 
other objects of copyright and related rights.
AGEPI services are provided according to the Quality Man-
agement System ISO 9001:2015, which ensures quality ac-
cording to international standards.

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA 
INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI)

str. Andrei Doga 24, bloc 1
MD-2024, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 (22) 40-05-00
Fax: +373 (22) 44-01-19
E-mail: office@agepi.gov.md
URL: www.agepi.gov.md
www.facebook.com/AGEPI/ 

PROIECTUL „AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN 
MOLDOVA” (MAC-P) 

PROIECTUL „AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA” 
(MAC-P) 
Obiectivul Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova” 
(MAC-P) vizează sporirea competitivității sectorului agroali-
mentar al Republicii Moldova prin susținerea modernizării 
sistemului de management al siguranței alimentelor, facili-
tarea accesului producătorilor agricoli la piețe şi integrarea 
practicilor agricole de mediu şi a celor de management du-
rabil al terenurilor.
Programul de granturi investiționale „Facilitarea accesului la 
piețele de desfacere”, implementat în cadrul proiectului, sus-
ține asocierea producătorilor agricoli activi în sectorul horti-
col şi zootehnic (colectare şi procesare lapte/miere de albini) 
în grupuri de producători. Valoarea maximă a unui grant este 
de 350 mii dolari SUA per grup de producători, dar nu mai 
mult de 50% din valoarea investiţiei eligibile. 

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA PRO-
IECTELOR ÎN DOMENIUL AGRICULTURII, FINANȚATE DE BANCA MONDIALĂ

MOLDOVA AGRICULTURAL COMPETITIVENESS PROJECT
The objective of Moldova Agricultural Competitiveness Pro-
ject is to enhance the competitiveness of the agro-food sec-
tor by supporting the modernization of the food safety man-
agement system, facilitating market access for farmers, and 
mainstreaming agro-environmental and sustainable land 
management practices.
The investment grants program „Enhancing Market Access 
Potential” supports association of agricultural producers 
operating in the horticultural or livestock sectors (collection 
and processing of honey/milk) into producer groups. A grant 
shall not exceed 50% of the eligible investment, with a ceil-
ing of $US 350 thousand per productive partnership. 

str. Constantin Tănase 9, bir. 512, mun. Chișinău
Tel: 022 - 222-479, 222-465

Tel/Fax.: 022 - 244-469
E-mail: capmu@capmu.md

Web: www.capmu.md



154 155

FA
R

M
ER

 2
01

9

FA
R

M
ER

 2
01

9

Compania franceză Altiad vine pe piața Republicii Moldova cu 
o soluție inovativă şi digitalizată - platforma AgroBourse 360 SI

• Cum funcționează  platforma?
- Trader-ii AgroPlace procură  producția agricolă de la produ-
cătorii moldoveni
- Ulterior, în Hub-ul companiei, livrările producătorilor sunt con-
solidate, calibrate şi ambalate conform cerințelor centrelor de 
achiziție
- Mai apoi, trader-ii AgroPlace elaborează logistica transportării 
producției conform fiecărei cereri primite, mai departe produc-
ția este expediată din Hub-ul din Moldova către clienți: în țările 
vecine, Africa, Orientul Apropiat etc...
• Compania colaborează din anul 2019 cu producătorii pe ur-
mătoarele culturi agricole:
 În primul an de implementare a platformei  pe piața moldo-

venească compania s-a axat pe următoarele culturi agricole: 
mere proaspete, struguri de masa, nuci şi fructe uscate. Din 
anul 2020 lista produselor va fi considerabil lărgită.

• Avantajele folosirii acestei soluții pentru producători:
- Vânzarea stabilă şi sigură a producției sale;
- Posibilitatea de a semna  contracte de livrare a producției în 
prealabil, cu opțiunea plății anticipate şi la momentul recoltării 
recoltei;
- Consultanță gratuită în următoarele domeniile: îmbunătățirii 
tehnologiilor de producere, certificării, finanțării şi asigurării;
- Dialogul cu platforma poate fi efectuat prin intermediul cal-
culatorului, smartfonului sau prin contact telefonic cu trader-ul 
companiei ;
- Utilizarea platformei este gratuită.

AGRO PLACE

tel: +37360 12 99 91       
mail : contact-moldova@agrobourse.com        
sait : www.agrobourse.com
adresa: Mitropolit Dosoftei 102-40, Chisinau MD-2012, Moldova        
FB: Agrobourse 360 S.I. MD

AGRONOVA UNIC S.R.L.

Importator şi distribuitor de inputuri agricole, echipamente 
pentru sere şi solarii, accesorii pentru sisteme de irigare, sub-
strat de turbă.
Oferim fermierilor produse şi servicii de cea mai înaltă cali-
tate, adaptate condițiilor şi necesităților din țara noastră, la 
toate etapele:
- Consultanță profesional în legumicultură. 
- Diversitatea ofertei – oferim o gamă largă de inputuri profe-
sionale pentru legumicultori, dar şi produse hobby. 
- Testare prealabilă - toate tehnologiile şi produsele noi pe 
care le introducem pe piața din Republica Moldova sunt ana-
lizate şi testate. 

Importer and distributor of agricultural inputs, equipment 
for greenhouses and solariums, accessories for irrigation sys-
tems, peat substrate.
We offer farmers the highest quality products and services, 
adapted to the conditions and needs of our country, at all 
stages:
Professional consultancy in vegetable growing.
Variety of offer - we offer a wide range of professional inputs 
for vegetable growers, but also hobby products.
Pre-Testing - All new technologies and products we intro-
duce on the Moldovan market are analyzed and tested.

str. Petru Rareș 62
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova

Tel./fax: +373 22 238 111
GSM: +373 68 53 33 21

e-mail: agronova.unic@gmail.com
www.agronova.md
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Compania „Albilux Prod” SRL furnizează şi vinde instrumente 
şi echipamente pentru apicultori, de la producători.
Din noiembrie 2013, compania noastră a devenit distribuito-
rul oficial al întreprinderii apicole Tomasz LYSON în Republica 
Moldova, care este cel mai mare în Polonia şi unul dintre cei 
mai mari producători de echipamente apicole în Europa.
În magazinul nostru, puteți cumpăra mărfuri pentru apicultură 
de la întreprinderea poloneză LYSON.
Pe lângă produsele LYSON, comercializăm mărfuri ale Com-
paniei Agroindustriale din Ucraina „Melisa 93”, suntem repre-
zentanții acesteia în Moldova. Compania echipamente de 
centrifugare pentru obținerea mierii, stupi, haine şi peste 200 
de denumiri de echipament manual.
De asemenea, în magazinul nostru puteți cumpăra produse 
de la alți producători de materiale şi echipamente apicole.

Since November 2013, our company has become the official 
distributor of Tomasz LYSON Beekeeping Enterprise in  Mol-
dova, the largest in Poland and one of the largest in Europe 
manufacturers of beekeeping equipment and tools. 
 
In our store, you can buy goods from the Polish beekeeping 
enterprise LYSON.
 
In addition to LYSON products, we sell goods of the Ukrain-
ian agro-Industrial company “Melisa 93”, as their represent-
atives in Moldova. The company manufactures honey cen-
trifuges, beehives, clothes and more than 200 manual tools.
 
In our store you can also buy goods of other companies,  
specialized in beekeeping tools and equipment.

ALBILUX PROD S.R.L.

mun.Chisinau, str. Independentei 22.
Теl.:  0 22 76 56 09
Fax:  0 22 76 49 84
Mob.: + 373 794 83 888
e-mail: info@honey.md
www.honey.md

Agroselect Semences is part of the group of companies AMG 
HOLDING, present on the market of Moldova since 1998 with 
the brand and the wide range of sunflower seeds.
 
The main aim of the company is to increase the efficiency of the 
production processes in agriculture, namely by providing high 
quality seeds to our customers, thus guaranteeing increased 
productivity, by maximizing the genetic potential of each hy-
brid.
 
The strengths of Agroselect Semences:
· Complete range of high performance sunflower seeds, adapt-
ed to each type of market.
· High performance genetics in the field of semi-early and semi-
late sunflower, tolerant to water stress and various specific dis-
eases.
· The largest selection and breeding center for sunflower in the 
Republic of Moldova.
· A state-of-the-art facility for seed processing and conditioning.

AMG AGROSELECT-COMERȚ S.R.L.

str. Mihai Viteazul 11, of 408 
mun. Chișinău, Republica Moldova

Agroselect Semences face parte din grupul de companii 
AMG HOLDING, fiind prezentă pe piaţa a Republicii Moldova 
din anul 1998 prin marca şi gama de seminţe cu renume de 
floarea soarelui.
Scopul de bază al companiei constă în sporirea eficienţei pro-
ceselor de producere în agricultură, şi anume prin furnizarea 
unor semințe de calitate superioară clienților noştri, garantîn-
du-le astfel productivitatea, prin maximizarea potenţialului ge-
netic al fiecărui hibrid în parte. 
Punctele forte ale Agroselect Semences:
· gamă completă de seminţe de floarea soarelui performante, 
adaptate fiecărui tip de piață.
· o genetică performantă în materie de floarea soarelui 
semi-timpurie şi semi-tardivă tolerantă la stresul hidric şi diver-
se boli specifice.
· cel mai mare centru de selecție şi ameliorare pentru floarea 
soarelui din Republica Moldova.
· o uzină de ultimă generaţie de procesare şi condiţionare a 
seminţelor.

UNION SEEDS
C U  N O I  C U L T I V A Ț I  V I I T O R U L



158 159

FA
R

M
ER

 2
01

9

FA
R

M
ER

 2
01

9

ARGENTUM ANGELIS S.R.L.

ARGENTUM ANGELIS a fost fondată în anul 2006. Pe piața 
din Moldova activăm de 12 ani. Suntem importatori şi distri-
buitori de produse italiene: panetoni (pască), cafea naturala 
„Lollo caffe” boabe (în pachete de 1kg), cafea măcinată na-
turală „Kaffettera” (în cutii de fier de 200 gr),  ulei de măsline, 
sortiment vast de paste (macaroane), brânzeturi italiene în 
sortiment, pastă de tomate şi alte produse.

Founded in 2006, ARGENTUM ANGELIS has been working 
on the Moldovan market for 12 years. We are importers and 
distributors of Italian products: panetone (“Easter cake”), cof-
fee beans “Lollo caffe” (in 1kg packages), Kaffettera natural 
ground coffee (in 200g iron boxes), olive oil, a vast assort-
ment of pasta (macaroni), assorted Italian cheeses, tomato 
paste and other.

str. Dacilor 38 
or. Durlești, mun. Chişinău, Republica Moldova
GSM : +373 69/ 16-94-93
E-mail : angelisargentum@mail.ru

Ambera is a brand of natural local products based on “cold” 
pressing technologies. We produce carefully selected seed 
oils that are not subjected to thermal or chemical processing. 
Walnut oil combines well with balsamic vinegar, honey and 
lemon juice are used for salad dressings. Black cumin oil is 
a very useful supplement for preventing respiratory diseases 
and can be a perfect support for immunity. Pumpkin oil can 
be used for seasoning salads, the classic one being in com-
bination with apple vinegar. Sesame oil combines perfectly 
with vegetables, noodles, seafood or meat. It can also be 
added to rice, hummus or tofu cheese. Silymarin contained 
in milk thistle oil is a good stimulator for the regeneration of 
liver cells.

ARHYGEEA S.R.L.

Brand: Ambera
str. Transnistria, 5/1

Tel. 060644944
e-mail: office@ambera.bio

Pagina WEB: www.ambera.bio

Ambera – produse autohtone naturale bazate pe tehnologii 
de presare ”la rece”. Producem uleiuri din semințe minuțios 
selectate care nu sunt supuse prelucrării termice ori chimice. 
Uleiul de nuci se potriveşte cu oțetul balsamic,  mierea şi su-
cul de lămâie pentru obținerea dressing-urilor pentru salate. 
Uleiul de chimen-negru este un supliment foarte util pentru 
sănătatea aparatului respirator şi poate fi un suport optim pen-
tru imunitate. Uleiul de bostan se poate folosi la asezonarea 
salatelor, clasică fiind combinația cu oțetul de mere. Uleiul de 
susan se combină perfect cu preparatele din legume, tăiței, 
fructe de mare sau carne. De asemenea, acesta se poate adă-
uga în orez, humus sau peste brânză tofu. Silimarina conținută 
în uleiul de armurariu este un bun stimulator în regenerarea 
celulelor ficatului.

ambera
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ARTIZANA FACTORY este una din întreprinderile de frunte 
ale industriei prelucrătoare de blănuri din Republica Moldo-
va.
De la un mic atelier casnic până la un complex multifuncțio-
nal de prelucrare şi coasere a articolelor din blănuri au trecut 
deja 100 de ani. Strategia noastră constă în combinarea ex-
perienței de muncă de mulți ani cu tehnologiile contempo-
rane şi tendința de a îmbunătăți calitatea producției.  Datorită 
acestui lucru, compania produce articole variate din blănuri: 
- covoare;
- ciupici;
- rucsacuri;
- veste;
- genți;
- căciuli;
- diverse accesorii de blană.

ARTIZANA FACTORY is one of the leading companies in the 
Moldovan fur industry.
From a small  family workshop to a multifunctional complex 
for the processing and sewing of fur products, 100 years 
have already passed. Our strategy is to combine many years 
of work experience with modern technologies and the per-
manent work to improve the quality of production. Thanks 
to these efforts, the company manufactures a wide range of 
fur products:  
- carpets;
- slippers;
- rucksacks;
- jackets;
- bags;
- hats;
- various fur accessories.

ARTIZANA FACTORY S.R.L.

060 814 814; 068 879 299 
manager.artizana@gmail.com
artizana.factory@gmail.com

A.O Asociația Fermierilor Producători de Lapte şi-a inceput 
activitatea la 4 septembrie 2017, are 30 de membri -  gospo-
dării cu aproximativ 2000 de vaci înregistrate în sistemul CIA 
Registru, cu productivitatea de peste 50 tone mediu lunar. 
Laptele este valorificat 100% la unitățile de procesare auto-
rizate din Republica Moldova. În perioada de activitate Aso-
ciația a organizat diferite activități şi programe de susținere 
a membrilor săi prin consultanță, instruiri, deplasări peste 
hotare etc. 
O nouă activitate a AO AFPL este identificarea donatorilor  
pentru susținere financiara în achiziția de echipamente, de 
colectare şi expertiză lunară a probelor de  lapte.

The Dairy Farmers Association started its activity in 2017 and 
has 30 members - households with about 2000 cows, reg-
istered in the CIA Register system, with a monthly average 
productivity of over 50 tons of milk. 100% of milk is used at 
authorized processing units in the Republic of Moldova. In 
the course of its activity, the Association organized various 
activities and programs to support its members through con-
sultancy, training, work travels abroad, etc. 
 
A new activity of AOP AFPL is to identify donors for financial 
support in the procurement of equipment, collection and 
monthly expertise of milk samples.

A.O ASOCIAȚIA FERMIERILOR PRODUCĂTORI DE LAPTE

GSM: 079 63 35 23
e-mail: ana@millstream.md
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BAKKOUR FOOD S.R.L.

www.koodi.md
Koodifood@gmail.com
068666876
str. Romană 11 
Chișinău Republica Moldova

Istoria creării fabricii de alimente Koodi este legată de nevo-
ia acută pe piața Moldovei de produse naturale fără aditivi, 
aromatizanți, coloranți sau conservanți pentru o alimentație 
sănătoasă.
Fabrica Koodi este specializată în producția de produse de 
calitate superioară, conservate şi sterilizate cu cea mai mare 
grija. În procesul de fabricare a produselor noastre ne ghi-
dăm de următorii factori:
Obținerea celor mai bune materii prime şi păstrarea lor în 
cele mai bune condiții.
Monitorizarea proceselor de producție şi asigurarea unui 
control sever din partea angajaților de înaltă calificare în in-
dustria alimentară.
Dezvoltarea fiecărui produs, efectuarea de testări de labora-
tor, cercetarea şi menținerea unui nivel sporit de profesiona-
lism.
Misiunea noastră:
Ne străduim să oferim produsele noastră de înaltă calitate la 
un preț bun, folosind cele mai calitative materii prime natura-
le, pentru a păstra sănătatea clienților noştri.

The history of the Koodi food factory is related to the acute 
need for natural products without additives, flavorings, dyes 
or preservatives on the Moldovan market to ensure a healthy 
nutrition.The Koodi plant specializes in the production of high 
quality products, preserved and sterilized with the utmost care. 
In the process of manufacturing our products we are guided 
by the following rules:
Getting the best raw materials and storing them in the best 
conditions.
Monitoring production processes and ensuring a strict control 
by highly skilled employees in the food industry.
Developing each product, conducting laboratory tests, re-
searching and maintaining a high level of professionalism.
Our mission:
We strive to offer high quality products at a good price, using 
the highest quality raw materials to protect and strengthen the 
health of our customers.
 

str. Vasile Alecsandri 100/1, bir. 6
Chișinău, Republica Moldova

Mob.: +373 68 17 42 56 
E-mail: bio_eco_alimente@yahoo.com

facebook page: bioecoalimente

BEST S.R.L. / BIOECOALIMENTE

BioEcoAlimente oferă o gamă largă de semințe BIO şi sprou-
teri – germinatoare de semințe în condiții de casă.
În amestecurile noastre folosim numai semințe organice, ne-
tratate cu substanțe chimice, obținute special pentru germi-
nare.
Sprouterul nostru de semințe este unul dintre cele mai simple 
şi economice, igienice şi eficiente, de sticlă şi material plastic, 
vă permite să efectuați două faze - înmuierea  şi germinarea.
Utilitatea semințelor germinate:
1. Conținut ridicat de enzime, fibre, vitamine.
2. Ajutor în lupta cu multe boli.
3. Semințele germinate sunt organice.
4. Îmbunătățirea stării pielii şi părului.
5. Energie şi sănătate la un preț scăzut!

BioEcoAlimente offers a wide range of BIO seeds and sprout-
ers - seed germinators for household conditions. 
In our blends we use only organic seeds, chemically untreated, 
specifically obtained for germination.Our seed sprouter is one 
of the simplest and most economical ones, hygienic and effi-
cient, made in glass and plastic, allowing you to perform two 
stages of germination - soaking and germinating. 
 
Benefits of germinated seeds:
1. High content of enzymes, fiber, vitamins.
2. Help fight many diseases.
3. Germinated seeds are organic.
4. Improve the condition of skin and hair.
5. Energy and health at a low price!
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CODRU-NORD S.A. – FLORIBEL S.R.L.

CODRU-NORD - FLORIBEL se specializează în producerea şi 
comercializarea plantelor decorative şi ornamentale, a arbo-
rilor de specii foioase şi conifere, trandafirilor. “Codru-Nord” 
- “Floribel” se specializează în producerea şi comercializarea 
plantelor decorative şi ornamentale, a arborilor de specii fo-
ioase şi conifere, trandafirilor.

CODRU-NORD - FLORIBEL specializes in the production and 
sale of ornamental plants, deciduous and coniferous trees 
and shrubs on domestic and international markets.

c/p 14 MD-3100 Bălţi, Republica Moldova
Tel. : +373 231/ 4-26-42; 9-25-31 
Fax : +373 231/ 4-25-64 
GSM : +373 69/ 12-14-32 
E-mail: floribel@mail.ru 
URL : www.floribel.md

Reprezentăm principalii producători de conserve de peş-
te „Доброфлот”, „Дальморепродукт”, „Мурманский 
траловый флот” etc.
Produsele sunt fabricate exclusiv din materii prime proas-
pete. Avantajul incontestabil al acestor conserve de peşte 
este acela că sunt fabricate din peşte de mare. Pescuitul se 
desfăşoară în largul mării. Acest lucru înseamnă că peştii din 
conserve nu au fost hrăniți niciodată cu aditivi artificiali şi cu 
stimulatori de creştere, astfel încât au păstrat calitățile gusta-
tive şi proprietățile benefice pentru sănătatea umană.

We represent the leading manufacturers of canned 
fish “Доброфлот”, “Дальморепродукт”, “Мурманский 
траловый флот”, etc.
The products are made exclusively from fresh raw materials. 
The undeniable advantage of these products is that they are 
made from sea fish. Fishing is conducted in the open sea. 
This means that this canned fish has been never fed with ar-
tificial additives and growth stimulants, so that it retained not 
only the highest taste qualities, but also properties beneficial 
to human health.

COLOMAN NATALIA

s. Valea Perjei MD-7427
r-nul Taraclia, Republica Moldova 

GSM : +373 68/ 43-99-77 
E-mail: natasacol@rambler.ru
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Compania produce pături matlasate, saltele, perne, seturi de 
lenjerie, acoperiri pentru saltele din lână de oaie, silicon şi 
alte umpluturi.

Manufacture of quilts, mattresses, pillows, bed linens, cover-
lets, mattress cases in fleece, silicone and other fillers.

CORAF S.R.L. 

str. Miciurin, 1, MD-6103
Ceadâr-Lunga, Republica Moldova 
Tel. : +373 291/ 2-79-80 
Fax : +373 291/ 2-79-80 
GSM : +373 79/ 40-77-39 
E-mail : coraf@rambler.ru 

Denumirea proiectului: Creșterea competitivității în secto-
rul agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valo-
rice interne și globale, în special în sectorul culturii de soia

Obiectivul principal al proiectului este de a creşte compe-
titivitatea în sectorul agroalimentar prin integrarea acestuia 
în lanțurile valorice interne şi globale, în special în sectorul 
culturii de soia.
Proiectul se axează pe dezvoltarea unor lanțuri valorice agro-
alimentare competitive, moderne şi durabile în Moldova, în 
special a lanțului valoric al culturii de soia.

Project title: Increasing the competitiveness of the agri-
food sector through integration to domestic and global 
value chains, in particular in the soya sector

Main objective of the project is to increase the competitive-
ness of the agri-food sector through integration into domes-
tic and global value chains, in particular in the soya sector.
The project focusses on the development of competitive, 
modern and sustainable agri-food value chains in Moldova, 
in particular the value chain of soya. 

AO REPREZENTANȚA ÎN REPUBLICA MOLDOVA  
A ASOCIAȚIEI VEREIN DONAU SOJA DIN AUSTRIA

str. Sfatul Țării, 27, of. 26, 
tel. 022 666 069, 

GSM: 069137734, 
e-mail: moldova@donausoja.org

C.E. PRO DIDACTICA
str. Armenească, 13, tel. 022 542556, 

GSM: 069105166, 
e-mail: prodidactica@prodidactica.md

Acest proiect este finanțat 
de Uniunea Europeană
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DRYCO-SHOP S.R.L.

str. Alexandru cel Bun 95
Chișinău, Republica Moldova
060 362 829
info@dryco.md
www.dryco.md

DRYCO-SHOP a început activitatea în 2018, oferind clienți-
lor un produs ecologic, într-un ambalaj compact, cu condiții 
optime de păstrare şi cu un aspect plăcut. Producerea pru-
nelor uscate este o afacere de familie cu o istorie de peste 
10 ani, care cuprinde toate etapele necesare, începând cu 
procesul de cultivare a prunelor în condiții ecologice, deshi-
dratare, prelucrare printr-o tehnologie performantă conform 
standardelor naționale, ambalare în cutii de 1 kg şi livrare la 
uşa clienților. 
Participanții la expoziție se pot bucura de oferta: „Cumpără 
3 Cutii şi a 4-a o Primeşti Cadou”, în plus, fiecare cumpărător 
participă la tombola Dryco, unde poate câştiga un abona-
ment anual la prune uscate.

Dryco-Shop started its activity in 2018, offering customers an 
environmentally friendly product in a compact package with 
optimum storage conditions and a pleasant appearance. The 
production of dried plums is a family business with a history 
of more than 10 years, which includes all the necessary steps, 
starting with the process of plum cultivation in ecological con-
ditions, dehydration, processing, using a high technology, ac-
cording to the national standards, packing in boxes of 1 kg 
and delivery to the customer door.Participants in the exhibi-
tion can enjoy the offer: “Buy 3 Boxes and You Get the 4th As A 
Gift”, plus each buyer participates in the Dryco raffle, where he 
can win an annual dried plums subscription.

The Crown Bar team offers bar services for any event in the 
following formats: Cocktail Bar; Lemonade Bar, Coffee Bar. 
Our team is made of professional bartenders, and we pro-
vide special utensils as well as the mobile bar that is easy 
to set up and its appearance can change depending on the 
decoration of your event. The Crown Bar is specially created 
and used to suit any type of event, because apart from the 
gastronomic side, drinks are one of the main components of 
a successful event.

EBISU GRUP S.R.L.

str. Gheorghe Madan 46,
tel.: 068956491

Email: gloghena@gmail.com
Facebook: crownbar

Echipa Crown Bar oferă servicii de bar pentru orice eveni-
ment de diferit format: Cocktail Bar; Lemonade Bar, Coffee 
Bar. Echipa noastră este formată din barmani profesionişti, 
care aduc ustensilele speciale şi barul mobil uşor de montat, 
aspectul căruia poate fi schimbat în funcție de decorul eveni-
mentului. Barul Crown Bar este creat şi utilat special ca să se 
potrivească oricărui tip de eveniment, pentru că în afară de 
partea gastronomică, băutura este unul din principalele ingre-
diente ale unui eveniment reuşit.
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EUROALUN a fost fondată cu scopul de a informa, promova şi 
dezvolta cultura alunului în R. Moldova.
EUROALUN SRL oferă material săditor de calitate şi asistență 
tehnică şi agronomică pentru cel puțin 5 ani după plantare, 
grație componenței grupului de lucru: agricultori şi specialişti 
locali, experți în managementul calității, agronomi internațio-
nali, consultanți ai producătorilor de top de material săditor şi 
utilaj, cu experiență vastă în acest domeniu.
La moment, compania are înființate peste 150 ha cu alun.
De asemenea, EUROALUN SRL este distribuitor oficial de teh-
nică agricolă de calitate a brandului renumit GF Costruzioni 
Macchine Agricole SRL (Italia): combine moderne, maşini şi 
utilaje universale pentru culturile nucifere.
Obiectivul EUROALUN: Abordarea culturii alunului la 360 de 
grade!

EUROALUN was founded with the purpose of informing, 
promoting and developing the hazelnut culture in the Re-
public of Moldova.
EUROALUN SRL offers quality planting material, as well as 
technical and agronomic assistance for at least 5 years after 
planting, thanks to the composition of the working group: 
farmers and local specialists, quality management experts, 
international agronomists, consultants of the top producers 
of planting material and machinery, with extensive experi-
ence in this field.
At the moment, the company has established over 150 ha 
of hazelnuts.
Also, EUROALUN SRL is an official distributor of quality ag-
ricultural equipment of the famous brand GF Costruzioni 
Macchine Agricole SRL (Italy): modern combines, universal 
equipment for nut crops.
The objective of EUROALUN: Approaching the culture of ha-
zelnut at 360 degrees!

EUROALUN S.R.L.

str. Dâmbului 24,
MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova
Oficiu administrativ: +373 79707071
Oficiu calitate: +373 79707072
Email: info@alunedepadure.md
Web: alune.md

The Federation of Sheep and Goat Breeders of the Repub-
lic of Moldova is a public association whose purpose is to 
promote and support the sheep and goat breeders in the 
Republic of Moldova.

FEDERAȚIA CRESCĂTORILOR DE OVINE 
ȘI CAPRINE DIN REPUBLICA MOLDOVA

r-nul Anenii Noi, s. Maximovca
GSM: 0698 25 858

e-mail: ovinecaprine@gmail.com
https://web.facebook.com/pg/FCOCRM/about/?ref=page_internal

Federația Crescătorilor de Ovine şi Caprine din Republica 
Moldova este o asociație obştească care are drept scop pro-
movarea, susținerea şi consolidarea crescătorilor de ovine şi 
caprine din Reublica Moldova.
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FERMA CU ORIGINI

str. Grenoble 176 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 56-95-05 
Fax : +373 22/ 56-95-05 
GSM : +373 79/ 17-10-60 
E-mail: fermacuorigini@gmail.com 
URL : www.frescolatte.md

Compania Ferma cu Origini a fost fondată în decembrie 
2015, cu scopul de a produce brânzeturi moi şi tari de tip 
italian din ingrediente naturale, cum ar fi: mozzarella, ricotta, 
burrata, provola etc.
La momentul actual la întreprindere sunt angajate 25 de per-
soane, inclusiv un tehnolog italian care supraveghează proce-
sul de producție al brânzeturilor conform rețetelor originale.  
Un punct forte al companiei este deținerea unei ferme de 
vaci de rasa Holstein, fondată tot în 2015.
Laptele este pasteurizat, ceea ce garantează producerea 
brânzeturilor de calitate înaltă.
În magazinele firmei puteți găsi următoarele produse: moz-
zarella de diferite dimensiuni, burrata, ricotta, scamorza, pro-
vola, caciotta, silano, canestrato, unt din smântână dulce.

The FARM WITH ORIGINS was founded in December 2015, 
specialized in the production of Italian soft and hard cheeses 
from natural ingredients, such as mozzarella, ricotta, burrata, 
provola etc.
Presently the company has a staff of 25 persons, including an 
Italian technologist who supervises the production process of 
cheeses to ensure their fidelity to original recipes. 
Our strong point is our own farm with Holstein cows, also 
founded in 2015. 
The milk is pasteurized, guaranteeing  the production of high 
quality cheese.
 In the company’s stores you can find the following products: 
mozzarella in different sizes, burrata, ricotta, scamorza, pro-
vola, caciotta, silano, canestrato, and butter made from sweet 
cream.

Compania importă şi comercializează: semințe de legume, 
îngrăşăminte şi produse de protecție a plantelor, folii pentru 
sere şi pentru mulcire, substrat de turbă, agrilă, sfoară din 
polipropilenă, plasă-suport pentru legume şi flori, produse 
de protecție biologică şi de polenizare a plantelor.

Import and sale of vegetable seeds, fertilizers and plant pro-
tection products, greenhouse and mulch film, peat substrate, 
agryl, polypropylene twine, mesh support for vegetables 
and flowers, products for biological protection and pollina-
tion plants.

FERMER PLUS 

str. Cahul, 19B
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22/ 221570; 226554
Fax: +373 22/ 226554

GSM: +373 69/ 102623
E-mail: info@fermerplus.md

URL: www.fermerplus.md
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For 26 years, FinComBank SA supports the development of 
small and medium-sized businesses. The bank offers financ-
ing to farmers both from its own resources, without addition-
al commissions, and the client pays only the interest for the 
use of the loan, as well as from special resources, such as: 
RISP, IFAD, PAC, Wine Filters, KfW. Thus, the farmers are of-
fered the opportunity to invest in longer term projects, while 
some special projects also involve customs tax facilities. The 
loans from our own resources, namely AgroFinSeason, are 
intended to finance seasonal expenses, and AgroFinInvest is 
offered for investments in technology or real estate, includ-
ing the purchase of agricultural land.
Annually, FinComBank S.A. supports the entrepreneurs by 
offering them financing, and as a guarantee the agricultural 
products in stock. Thus, the farmer has the opportunity to sell 
the crop when competitive prices are formed. Moreover, the 
credit repayment schedule is established depending on the 
season of the agricultural activity. 
FinComBank S.A. is the trusted partner in the development 
of agricultural business!

FINCOMBANK S.A.

+373 022 269 999
site: www.fincombank.com
e-mail: fincom@fincombank.com

De 26 de ani, FinComBank S.A. susține dezvoltarea afacerilor 
mici şi mijlocii. Banca oferă finanțare agricultorilor atât din re-
surse proprii, fără comisioane suplimentare, iar clientul achită 
doar dobânda pentru utilizarea creditului, cât şi din Resurse 
speciale, cum ar fi: RISP, IFAD, PAC, Filiere du Vin, KfW. Acestea 
oferă agricultorilor posibilitatea de a investi în proiecte cu un 
termen de realizare mai îndelungat, iar anumite proiecte spe-
ciale presupun şi facilitați fiscale vamale. Creditele din resurse 
proprii, şi anume AgroFinSezon, sunt destinate finanțării chel-
tuielilor sezoniere, iar AgroFinInvest este oferit pentru investiții 
în tehnică sau imobil, inclusiv procurarea terenurilor agricole. 
Anual, FinComBank S.A. susține antreprenorii oferindu-le fi-
nanțare, iar drept garanție fiind produsele agricole din stoc. 
Astfel, agricultorul are posibilitatea de a vinde recolta când se 
formează prețuri competitive. Mai mult decât atât, graficul de 
rambursare a creditului se stabileşte în dependenta de sezo-
nul activității agricole.
FinComBank S.A. este partenerul de încredere în dezvoltarea 
afacerii în agricultură!

Compania FORTUS este o companie diversificată care acti-
vează pe piaţa Republicii Moldova din anul 1992. Compania 
vă oferă un produs modern care este absolut necesar în hor-
ticultură şi viticultură - stâlpi de spalier fabricate din beton 
precomprimat în conformitate cu cea mai avansată tehnolo-
gie italiană pe linii de producţie automatizată.

FORTUS is a diversified enterprise operating in the market 
of the Republic of Moldova since 1992. We offer  a mod-
ern product, indispensable in horticulture and viticulture, in 
particular when laying intensive and super intensive gardens 
- prestressed trellis poles, made by us according to the latest 
Italian technology on automated lines.

FORTUS S.R.L. 

Republica Moldova, mun. Chișinău
com. Stăuceni, str. Industrială

tel.+373 22 22-45-60, tel (fax) + 373 22 23-79-94
GSM + 373 691 28731 / +373 696 50772 / + 373 609 78569  

email: fortus-rm@inbox.ru   
www.fortusconstruct.md
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HIDROCHIM S.R.L.

Curățarea fântânilor cu ajutorul prepa-
ratului Javex Chin DX.
Sănătatea noastră depinde de apa pe 
care o folosim. Şi pentru că în sat fân-
tâna este unica sursă de apă, curățarea 
şi dezinfectarea regulate este garanția 
obținerii apei fără bacterii, viruşi, fungi.
Preparatului Javex Chin DX este in-
ofensiv pentru oameni şi mediu, nu 
necesită folosirea echipamentelor su-
plimentare, acționează rapid (timp de 
4 ore) şi eficient, efectul se menține 6 
luni, preț accesibil.

Cleaning fountains with Javex Chin DX.
Our health depends on the water we 
use. And because the fountain in the 
village is the only source of water, reg-
ular cleaning and disinfection is the 
guarantee of obtaining water without 
bacteria, viruses, fungi.
Javex Chin DX is safe for humans and 
environment, does not require the use 
of extra equipment, acts quickly (in 4 
hours) and effectively, the effect lasts 
for 6 months, affordable price.

 str. A. Sciusev, 37, Chișinău, 
Republica Moldova 
Tel: 79 46 50 04

“Septifos” - особый порошковый концентрат из бактерий, 
специально «выращенных» для уничтожения 
биоотходов. Под его воздействием содержимое 
уличных туалетов, выгребных ям и септиков 
просто разлагается на воду и газ. Вода 
просачивается в почву, а газ улетучивается. Раз в 
неделю подливая «Septifos» в туалет (выгребную 
яму), вы в течение первого месяца очистите их без 
вызова спецмашины, а также избавитесь от 
неприятных запахов.*

“Javel Chin DX”
- порошок в расфасовке по 10 г - применяется для 
дезинфекции питьевой воды в колодцах, 
водонапорных башнях. Один пакетик 
обеззараживает три куба воды, как минимум, на 
полгода. При этом, опасные болезнетворные 
бактерии погибают, а вода утрачивает 
посторонние привкусы и запахи. Вы можете пить 
ее уже через 4 часа после обработки.

“Javel Chin Dioxi”

 - используется для обеззараживания озёр, рек и 

водоёмов.  Это средство - большая находка для 

рыбных хозяйств, так как устраняет 100%  

содержание сине-зелёных водорослей. Оно также 

уничтожает холерный вибрион – купанию в 

летнюю жару больше ничего не грозит!

“Javel Chin” 

“Sabisept-M”

- шипучие таблетки служат для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, стерилизации белья, посуды, 
уборочного инвентаря.  Уничтожают возбудителей 
туберкулёза, чумы, холеры, вирусы гепатита А, B, C, ВИЧ 
и полиомиелита. Пригодны для уборки, использования  в 
транспорте, общественных туалетах, на промышленных 
рынках, в учреждениях сферы услуг, образования, 
культуры и спорта. Также в домашнем быту.

- универсальный моющий концентрат. 
Применяют для мебели, для дезинфекции 
ветеринарных помещений. Препарат отлично 
борется с заболеванием СВИНОГО ГРИППА. 
Большой плюс в том, что «Sabisept-M» 
абсолютно безвреден для людей и животных, не 
раздражает глаза и дыхательные пути.

Питьевая вода, опасная для здоровья. 
Неочищенные колодцы. 

Непригодные для купания бассейн или пруд… 
Как решить эти проблемы быстро и 

эффективно, не затрачивая лишних усилий?
Компания с 2007 года профессионально занимается дезинфицирующими средствами. 

Является прямым партнёром российских и европейских предприятий, лидирующих в этой сфере. 
Наш товар сертифицирован и полностью соответствует требованиям Санэпиднадзора.

Вам нужны эффективные моющие и дезинфицирующие средства? 
Обратите внимание на продукцию компании! 

Позвоните по номеру 079 77-04-90, задайте любой вопрос, 
и наши специалисты любезно расскажут обо всех деталях.

Официальный сайт компании: https://septifos.md.
Приобрести нашу продукцию можно по адресу: 

Кишинев, ул. Мештерул Маноле, 5/2 (сектор Чеканы).

Septifos: встречай лето в чистом!

“Septifos” -

 *

o formulă deosebită, concentrate de pulbere cu 
bacterie, în special "crescute" pentru distrugerea 
deșeurilor biologice. Conținutul toaletelor din curte și 
a haznalelor sub acțiunea produsului se descompune 
în apă și gaze. Apa se scurge în sol dar, gazul se 
dispersează. Dacă o dată pe săptămână turnăm 
SEPTIFOS în toaletă (haznale), peste o lună/în timpul 
unei luni nu veți mai avea necesitatea să apelați la 
autospecialele pentru curățare, și tot o dată veți scăpa 
de mirosuri neplăcute.

“Javel Chin DX”
- pulbere ambalat în plicuri a câte 10 gr. – este utilizat 
pentru dezinfectarea apei potabile, fântâni, rezervoare 
de apă. Un plic dezinfectează trei cuburi de apă și are 
un efect cel puțin pentru o jumătate de an. În așa fel, 
după tratarea apei bacteriile periculoase mor iar, apa 
își pierde din mirosuri și gusturi străine. Puteți 
consuma apa peste 4 ore după tratare, fără a mai fi 
fiartă.

“Javel Chin Dioxi”

 - 

.

Este folosit pentru dezinfectarea lacurilor, râurilor 

și bazinelor de apă. Acest produs este o descoperire 

pentru fermele piscicole, deoarece elimină 100% 

algele de culoare albastră-verzuie. La fel distruge 

vibrionul holeric – astfel nimic nu mai amenință 

scăldatul în timpul cald al verii

“Javel Chin” 

“Sabisept-M”

- Tablete efervescente servesc pentru curățarea, 
dezinfectarea suprafețelor în încăperi, sterilizarea lengeriei, 
veselei, echipamentului de curățare. Distruge patogeni de 
tuberculoză, ciumă, holeră, viruși ai hepatitei A, B, C, HIV 
și poliomielită. Este recomandat a fi folosit în transport 
public, toalete publice, în piețele industrial, instituții în 
domeniul serviciilor, instituții de învățământ, cultură și 
sport. Este de neânlocuit în viața zi de zi.

- 

.

este un detergent concentrat universal. Este 
potrivit pentru mobilier, veselă, pentru ștergerea 
instrumentelor, instalațiilor sanitare, echipamentului 
de curățare, pentru dezinfectarea încăperilor 
veterinare. 
Soluția este efectivă asupra mucegaiului din 
gospodării, gripei porcine. 
Un mare avantaj – SABISEPT-M este inofensiv 
pentru oameni și animale, și nu afectează ochii și 
căile respiratorii

SEPTIFOS:  Întâmpină vara în curățenie!
Apă potabilă, pericol pentru sănătate.
Fântâni murdare.Condiții nefavorabile 
pentru scăldat în bazin sau lac…
Cum să înlăturăm acceste situații rapid 
și cu eficacitate, fără a depune mult efort?

Compania SEPTIFOS din 2007 profesional se ocupă cu punerea pe piață a produselor dezinfectante. 
Este distribuitorul direct al producătorilor din Rusia și Europa, dileri în acest domeniu. 

Produsele noastre sunt certificate și în totalmente răspund cerințelor Stației epidemiologice sanitare.

Aveți nevoie de soluții și dezinfectanți efectivi?
Vă atragem atenția la produsele companiei SEPTIFOS!

Sunați la numărul 079-77-04-90, vă răspundem la orice întrebare, 
specialiștii noștri vă vor informa minuțios în detalii ce țin utilizarea produselor. 

Pagina oficiala a companiei: https://septifos.md
Produsele pot fi achiziționate pe adresa: m. Chișinău, str. Meșterul Manole, 5/2 (secturul Ciocana)

“Septifos” - особый порошковый концентрат из бактерий, 
специально «выращенных» для уничтожения 
биоотходов. Под его воздействием содержимое 
уличных туалетов, выгребных ям и септиков 
просто разлагается на воду и газ. Вода 
просачивается в почву, а газ улетучивается. Раз в 
неделю подливая «Septifos» в туалет (выгребную 
яму), вы в течение первого месяца очистите их без 
вызова спецмашины, а также избавитесь от 
неприятных запахов.*

“Javel Chin DX”
- порошок в расфасовке по 10 г - применяется для 
дезинфекции питьевой воды в колодцах, 
водонапорных башнях. Один пакетик 
обеззараживает три куба воды, как минимум, на 
полгода. При этом, опасные болезнетворные 
бактерии погибают, а вода утрачивает 
посторонние привкусы и запахи. Вы можете пить 
ее уже через 4 часа после обработки.

“Javel Chin Dioxi”

 - используется для обеззараживания озёр, рек и 

водоёмов.  Это средство - большая находка для 

рыбных хозяйств, так как устраняет 100%  

содержание сине-зелёных водорослей. Оно также 

уничтожает холерный вибрион – купанию в 

летнюю жару больше ничего не грозит!

“Javel Chin” 

“Sabisept-M”

- шипучие таблетки служат для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, стерилизации белья, посуды, 
уборочного инвентаря.  Уничтожают возбудителей 
туберкулёза, чумы, холеры, вирусы гепатита А, B, C, ВИЧ 
и полиомиелита. Пригодны для уборки, использования  в 
транспорте, общественных туалетах, на промышленных 
рынках, в учреждениях сферы услуг, образования, 
культуры и спорта. Также в домашнем быту.

- универсальный моющий концентрат. 
Применяют для мебели, для дезинфекции 
ветеринарных помещений. Препарат отлично 
борется с заболеванием СВИНОГО ГРИППА. 
Большой плюс в том, что «Sabisept-M» 
абсолютно безвреден для людей и животных, не 
раздражает глаза и дыхательные пути.

Питьевая вода, опасная для здоровья. 
Неочищенные колодцы. 

Непригодные для купания бассейн или пруд… 
Как решить эти проблемы быстро и 

эффективно, не затрачивая лишних усилий?
Компания с 2007 года профессионально занимается дезинфицирующими средствами. 

Является прямым партнёром российских и европейских предприятий, лидирующих в этой сфере. 
Наш товар сертифицирован и полностью соответствует требованиям Санэпиднадзора.

Вам нужны эффективные моющие и дезинфицирующие средства? 
Обратите внимание на продукцию компании! 

Позвоните по номеру 079 77-04-90, задайте любой вопрос, 
и наши специалисты любезно расскажут обо всех деталях.

Официальный сайт компании: https://septifos.md.
Приобрести нашу продукцию можно по адресу: 

Кишинев, ул. Мештерул Маноле, 5/2 (сектор Чеканы).

Septifos: встречай лето в чистом!

“Septifos” -

 *

o formulă deosebită, concentrate de pulbere cu 
bacterie, în special "crescute" pentru distrugerea 
deșeurilor biologice. Conținutul toaletelor din curte și 
a haznalelor sub acțiunea produsului se descompune 
în apă și gaze. Apa se scurge în sol dar, gazul se 
dispersează. Dacă o dată pe săptămână turnăm 
SEPTIFOS în toaletă (haznale), peste o lună/în timpul 
unei luni nu veți mai avea necesitatea să apelați la 
autospecialele pentru curățare, și tot o dată veți scăpa 
de mirosuri neplăcute.

“Javel Chin DX”
- pulbere ambalat în plicuri a câte 10 gr. – este utilizat 
pentru dezinfectarea apei potabile, fântâni, rezervoare 
de apă. Un plic dezinfectează trei cuburi de apă și are 
un efect cel puțin pentru o jumătate de an. În așa fel, 
după tratarea apei bacteriile periculoase mor iar, apa 
își pierde din mirosuri și gusturi străine. Puteți 
consuma apa peste 4 ore după tratare, fără a mai fi 
fiartă.

“Javel Chin Dioxi”

 - 

.

Este folosit pentru dezinfectarea lacurilor, râurilor 

și bazinelor de apă. Acest produs este o descoperire 

pentru fermele piscicole, deoarece elimină 100% 

algele de culoare albastră-verzuie. La fel distruge 

vibrionul holeric – astfel nimic nu mai amenință 

scăldatul în timpul cald al verii

“Javel Chin” 

“Sabisept-M”

- Tablete efervescente servesc pentru curățarea, 
dezinfectarea suprafețelor în încăperi, sterilizarea lengeriei, 
veselei, echipamentului de curățare. Distruge patogeni de 
tuberculoză, ciumă, holeră, viruși ai hepatitei A, B, C, HIV 
și poliomielită. Este recomandat a fi folosit în transport 
public, toalete publice, în piețele industrial, instituții în 
domeniul serviciilor, instituții de învățământ, cultură și 
sport. Este de neânlocuit în viața zi de zi.

- 

.

este un detergent concentrat universal. Este 
potrivit pentru mobilier, veselă, pentru ștergerea 
instrumentelor, instalațiilor sanitare, echipamentului 
de curățare, pentru dezinfectarea încăperilor 
veterinare. 
Soluția este efectivă asupra mucegaiului din 
gospodării, gripei porcine. 
Un mare avantaj – SABISEPT-M este inofensiv 
pentru oameni și animale, și nu afectează ochii și 
căile respiratorii

SEPTIFOS:  Întâmpină vara în curățenie!
Apă potabilă, pericol pentru sănătate.
Fântâni murdare.Condiții nefavorabile 
pentru scăldat în bazin sau lac…
Cum să înlăturăm acceste situații rapid 
și cu eficacitate, fără a depune mult efort?

Compania SEPTIFOS din 2007 profesional se ocupă cu punerea pe piață a produselor dezinfectante. 
Este distribuitorul direct al producătorilor din Rusia și Europa, dileri în acest domeniu. 

Produsele noastre sunt certificate și în totalmente răspund cerințelor Stației epidemiologice sanitare.

Aveți nevoie de soluții și dezinfectanți efectivi?
Vă atragem atenția la produsele companiei SEPTIFOS!

Sunați la numărul 079-77-04-90, vă răspundem la orice întrebare, 
specialiștii noștri vă vor informa minuțios în detalii ce țin utilizarea produselor. 

Pagina oficiala a companiei: https://septifos.md
Produsele pot fi achiziționate pe adresa: m. Chișinău, str. Meșterul Manole, 5/2 (secturul Ciocana)

Compania InteligentAGRO este unul din cei mai mari pre-
statori de servicii în domeniul cultivării alunului în Republica 
Moldova. In colaborare cu experți din Italia şi România  oferă o 
gamă largă de SERVICII şi PRODUSE:
- Selectarea terenului şi analiza solului;
- Lucrări de pregătire şi plantare: desfundarea/afânarea solu-
lui, stabilirea corectă a direcției rândurilor şi polenizatorilor, 
selectarea soiului de bază;
- Lucrări de întreținere: fertilizarea organică / corectări, păstra-
rea materialului săditor, udarea;
- Importator şi distribuitor de  îngrăşăminte organice de înaltă 
calitate;
- Importator şi distribuitor de echipamente pentru colectarea, 
curățarea, uscarea, depozitarea şi prelucrarea finală a alunelor 
şi a altor culturi nucifere.
Realizări:
• Peste 400 ha înființate în perioada 2016-2019 în raioanele 
Leova, Anenii Noi, Ialoveni, Criuleni, Străşeni, Călăraşi,  Tele-
neşti, Sângerei, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Bălți
• Echipă de experți din Italia, România şi Moldova;
• Plante de 2 ani, certificate UE din regiunea Piemont, Italia
Seminare de instruire, vizite în teren – fără plăți adiționale

The company InteligentAGRO SRL is one of the largest pro-
vider of services in hazelnut cultivation in the Republic of 
Moldova. In collaboration with experts from Italy and Roma-
nia, we offer a wide range of SERVICES and PRODUCTS:
- Land selection and soil analysis;
- Preparation and planting works: soil clearing / loosening, 
correct establishment of the direction of the rows and polli-
nators, selection of the basic variety;
- Maintenance work: organic fertilization / corrections, pres-
ervation of planting material, watering;
- Importer and distributor of high quality organic fertilizers;
- Importer and distributor of equipment for the collection, 
cleaning, drying, storage and final processing of hazelnuts 
and other nuts. 
 
Achievements:
• Over 400 ha established in 2016-2019 in the districts of Le-
ova, Anenii Noi, Ialoveni, Criuleni, Străşeni, Călăraşi, Teleneş-
ti, Sîngerei, Falesti, Floresti, Glodeni, Balti 
• Expert team from Italy, Romania and Moldova; 
• 2-year-old plants, EU certified in the Piedmont region, Italy
Training seminars, field visits - no additional payment.

INTELIGENTAGRO S.R.L.

str. Puskin 22, oficiul 513,
Chișinău, Republica Moldova

Telefon: +373 60775025, +373 69107234
Telefon: +373 68037746, +373 69696333

www.facebook.com/alunemoldova
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Breeding Chinchilla / Selection / Launching of partner farms 
/ Tanning / Purchase and sale of fur / Sewing fur articles.
 
Okey Chinchila, the first and only authorized farm in the Re-
public of Moldova, applies, since 2014,  the closed produc-
tion cycle at their farm. We use the latest and most innovative 
chinchilla breeding technologies, practiced by our partners 
in Denmark, South America, Hungary, and Poland. 
Currently, we have at our farm over 900 females with high 
performance genetics. 
We work with over 100 small and medium-sized farms in the 
country and abroad, to whom we offer: Breeding animals; 
Consultancy in breeding technologies; Professional equip-
ment for breeding; Tanning chinchilla fur in accordance with 
the most modern Latin American technologies; Books on 
technology, veterinary medicine and fur processing; Soft-
ware for a successful business.  
By entering into a collaboration agreement, you have a WAR-
RANTY that we will buy and sell your products on the foreign 
fur market.
If you want to launch a successful business, Okey Chinchilla 
Farm offers you perfect cooperation conditions.

IRIS FARM S.R.L

Departament cooperare și selecția
animalelorde prăsila.
Tel viber, +373 69669093
whatsapp +373 78207070
okeychinchilla@gmail.com
R. Moldova, Criuleni, Baltata
Okey.md

Departament tăbăcirea, sortarea,vânzarea blănu-
rilor, coaserea articolelor din blană naturală
Tel viber, whatsapp  +373 78 200 300
okeychinchilla@gmail.com
Republica Moldova, Chișinău 
Octavio-furs.com

Chinchila de prăsilă / Selecția / Lansarea fermelor partener / 
Tăbacirea / Cumpărarea şi vânzarea blănurilor / Coaserea ar-
ticolelor din blană.
Okey Chinchila - prima şi unica fermă autorizată din Republi-
ca Moldova, din 2014 aplică la întreprindere  ciclul închis de 
producere.
Folosim cele mai noi şi inovative tehnologii de creştere a ani-
malelor de chinchila, preluate de la partenerii noştri din Dane-
marca, America de Sud, Ungaria, Polonia.
În prezent, în fermă sunt peste 900 femele cu genetică per-
formantă
Colaborăm cu peste 100 de fermieri mici şi mijlocii din țară 
şi de peste hotare, cărora le oferim: Animale de prăsilă; Con-
sultanță în tehnologia de creştere; Utilaj profesional pentru 
creştere şi reproducere; Tăbăcirea blănurilor de chinchila con-
form celor mai moderne tehnologii latino-americane;  cărți în 
tehnologie, medicină veterinară şi prelucrarea blănurilor; Soft 
pentru o afacere de succes
Încheind un contract de colaborare, aveți GARANȚIE că vom 
procura şi vom vinde produsele dvs. pe piața externă de blă-
nuri.
Dacă doriți să lansați o afacere de succes, Ferma Okey Chin-
chilla vă oferă o cooperare la CHEIE.

SINCE 2014

LEANCA TATIANA VASILII G.Ț.

Mob.: 069134722 

BRÂNZĂ DE CAPRĂ.
GOAT CHEESE.
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LIDER AGRO

MD-2068, 
mun. Chișinău, c/p 2852 
E-mail: info@lider-agro.md 
URL: www.lider-agro.md 
Tel. +373(22) 929-201, 
Mob. +373-691-64716

Tematica revistei: 
- agricultura conservativă;
- tehnologii de creştere a culturilor agricole;
- veterinărie, pregătirea furajelor, reproducerea animalelor; 
- metode de protecție a plantelor; 
- analiza diferitor segmente ale pieței agricole; 
- subvenționarea şi finanțarea nerambursabilă a sectorului agricol; 
- noutăți pe piețele agroalimentare, în sectorul producției agricole; 
- istorii de succes.

Themes of the magazine:
- conservative agriculture;
- technologies for crops growing;
- veterinary medicine, feed preparation, animal reproduction;
- methods of plant protection;
- analysis of different segments of the agricultural market;
- subsidies and non-refundable financing of the agricultural sector;
- news on agri-food markets in the agricultural production sector;
- success stories.

SINGURA REVISTĂ POLICROMĂ PE HÂRTIE LUCIOASĂ CU TEMATICĂ AGRICOLĂ

спецпроект

2012Eжедневник 
агронома

Осень 2017Сельскохозяйственный журнал 1 Ноябрь - Декабрь 2017 № 11-12(85-86)Сельскохозяйственный журнал 19 771857 056908 41011

 Новый сорт винограда 
молдавской селекции 

Кодринский

Проектирование 
экологических ферм

Новшества в работе 
с поденщиками

Субсидии аграриям 
выросли на 20%

Ноябрь - Декабрь
11-12 (85-86) 2017

I.C.S. LIMAGRAIN MOLDOVA S.R.L.

Limagrain Moldova este reprezentantul oficial al companiei 
franceze Limagrain Europe, parte a grupului internațional Li-
magrain. Distribuitor exclusiv în Republica Moldova al semin-
țelor înalt productive de selecție LG: porumb, floarea soare-
lui, mazăre, grâu şi rapiță. Fondat şi administrat de agricultori, 
LIMAGRAIN este a patra companie din lume, activează în 55 
de țări, având o reprezentanţă şi în ţara noastră, fiind lider 
european la producerea semințelor de cereale paioase  şi 
porumb la siloz.
„From Earth to Life” e sloganul prin care compania a cuce-
rit inimile agricultorilor, pentru că, într-adevăr prin seminţe-
le create în laboratoarele acesteia, ele capătă o nouă viaţă 
atunci când răsar la suprafaţa pământului. Şi tot ele sunt „pre-
gătite şi vaccinate” pentru toate intemperiile.

Limagrain Moldova is the official representative of the French 
company Limagrain Europe, part of the Limagrain interna-
tional group. Exclusive distributor of highly selective LG 
seeds in the Republic of Moldova: corn, sunflower, peas, 
wheat and rapeseed. Founded and managed by farmers, 
LIMAGRAIN is the fourth company in the world, and oper-
ates in 55 countries, a European leader in the production of 
straw cereals and corn in silos, having a representative office 
in our country.
“From Earth to Life” is the slogan of the company that  has 
conquered the hearts of farmers, because, indeed, the seeds 
created in its laboratoriesget a new life when they rise to the 
surface of the earth. And they are all “prepared and vaccinat-
ed” for any weather.

str. Sfatul Ţării 59 
MD 2004,  mun. Chişinău, Republica Moldova

Tel.: 022 21 00 49
Fax: 022 21 00 67

Mob.: 0691 49 757
E-mail: lg.moldova@limagrain.com

Web: www.lgseeds.md
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MÄALEX GRUP S.R.L.

str. Avram Iancu, 32, magazinul “Mäalex” 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Tel. : +373-22/ 71-13-14; 27-05-09
GSM : +373-79/ 54-44-91
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 126, 
magazinul “SPORT” 

str. Alexandru cel Bun, 32, 
magazinul “Mäalex” 
C.C. UNIC, et. 3 
C.C. СОЮЗ, boutique 3007, parter 
str. Ismail 47, magazinul “Mäalex”

Producător autohton de genţi care a eliminat concurenţii, 
pentru că Mäalex a reuşit să îmbine trei dintre cele mai im-
portante calităţi pentru o geantă: stil, practicitate şi origina-
litate! Misiunea companiei Mäalex este crearea unei mărci 
competitive pe piața moldovenească, care corespunde stan-
dardelor internaționale. Produsele companiei Mäalex sunt 
de nepreţuit pentru tinerele care-şi doresc o schimbare. Fur-
nitura de calitate asigură produsului originalitate şi durabili-
tate. Fiecare îşi va găsi geanta de la Mäalex.

Moldovan manufacturer of bags, which outdid domestic and 
foreign competitors, because MAALEX managed to com-
bine 3 most important qualities of a bag: style, practicality 
and originality! MAALEX mission - to create on the Moldo-
van market a competitive brand, in line with all international 
standards in this field. MAALEX bags are made for girls who 
like variety. Quality fittings not only give an original look to 
a bag, but also ensure its durability. Everyone will find their 
bag at MAALEX.

str. Marinescu 46, Durlești, mun. Chișinău, 
Republica Moldova 

GSM: +373 78 18 19 19 
GSM: +373 60 733 334

E-mail: maccomd@gmail.com 
Web-site/magazin online: www. macco.md 

MACCO

Macco este un brand local de încălțăminte Barefoot pentru 
copii, încălțăminte minimalistă care imită mersul natural, des-
culț. Mersul desculț este recomandat copiilor care fac primii 
paşi, iar în papuceii Macco copilul tău parcă ar fi desculț:
• Simte inegalitățile solului,
• Foloseşte degetele picioarelor şi muşchii tălpii,
• Îşi găseşte echilibrul mai uşor, 
• Sunt stimulate zonele reflexe din talpă, 
• Sunt din piele naturală, respiră excelent,
Creat cu multă dragoste!

MACCO is a local brand of Barefoot footwear for children, 
minimalist footwear that mimics natural barefooted walking. 
Going barefoot is recommended for children who take their 
first steps, and in Macco booties your child feels and walks as 
naturally barefooted:
• Feels the soil unevenness,
• Uses his/her fingers and foot muscles,
• Finds the balance easier,
• Reflex areas in the soles are stimulated,
• Made of natural leather, excellent airing.
Created with much love!
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MĂRCULEȘTI-COMBI S.A. 

MĂRCULEŞTI-COMBI este un complex agricol cu elevator, 
punct de colectare a produselor agricole, complex de creş-
tere a animalelor, centru industrial, departament de vânzări. 
Linia de producer a nutreţurilor combinate de înaltă calitate 
BIG BOY a fost lansată în  2013, aplicând experiența liderilor 
în creşterea animalelor şi tehnologiilor de producere a fura-
jelor şi concentratelor proteico-vitamino-minerale de calitate 
superioară, eficace, perfect balansate şi ştiințific argumenta-
te. Nutreţurile BIG BOY sunt produse pe echipamentul Mul-
timix, Ungaria. Fabrica de furaje oferă un ciclu complet de 
producţie: de la prelucrarea cerealelor până la producerea 
nutreţurilor combinate unice şi a concentratelor, ambalarea 
şi livrarea produsului.
BIG BOY este alegerea corectă!

Marculesti-Combi is an agricultural complex with elevator, 
point of collection of agricultural products, animal breeding 
complex, industrial center, sales department.
The BIG BOY high-quality combined fodder line was 
launched in 2013, applying the leadership experience of 
high quality, effective, perfectly balanced and science-based 
animal feed and technology to produce high-quality, ef-
fective, well-balanced protein and vitamin-mineral concen-
trates. BIG BOY foods are produced on the equipment Multi-
mix, Hungary. The forage plant offers a full production cycle: 
from grain processing to producing unique combined feeds 
and concentrates, packaging and delivering the product.
BIG BOY is the right choice!

or. Mărculeşti
MD 5008 r-nul Floreşti, Republica Moldova 
Tel. : +373 250/ 2-07-36; 2-31-60 Fax : +373 250/ 2-31-60 
E-mail: sam-combi@mail.md; oleg.turcanu@mcombi.md 
URL : www.bigboy.md

MOLDMARKET - soluții de export pentru producătorii din 
Republica Moldova

Exportul, creşterea vânzărilor şi maximizarea profiturilor de-
vin posibile şi uşor de realizat grație platformei comerciale 
MoldMarket – un proiect unic şi inedit pentru piața din Mol-
dova.
Scopul proiectului este de a oferi producătorilor locali soluții 
eficiente ce țin de vânzarea rapidă şi la un preț bun a produ-
selor, în toată lumea.
Platforma oferă producătorilor yrmătoarele servicii:
1. Identificarea clienților şi partenerilor pe piețele internați-
onale
2. Negocierea cu potențialul client în limba în care acesta 
vorbeşte
3. Controlul şi coordonarea efectuării tranzacției
4. Suport în pregătirea actelor necesare pentru export
5. Logistică şi transportarea mărfii
6. Asistență de Marketing.

MOLDMARKET - export solutions for Moldovan producers

Export, sales growth and profit maximization become pos-
sible and easy to achieve thanks to the MoldMarket trading 
platform - a unique and original project for the Moldovan 
market.

The aim of the project is to provide local producers with ef-
fective solutions for quick and good-value sales worldwide.

The platform provides manufacturers with the following ser-
vices:
1. Identify customers and partners in international markets
2. Negotiate with potential client in the language he speaks
3. Control and coordination of transaction execution
4. Support in preparing the necessary documents for export
5. Logistics and freight transport
6. Marketing Assistance.

MARKET-MOLEXPORT S.R.L.  
(BRANDUL MOLDMARKET)

str. Trandafirilor, 15/2, Chișinău
Tel.: +373 68 159 759

E-mail: info@moldmarket.md
www.producator.moldmarket.md

www.moldmarket.md
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Showroom: bd Decebal 23/1, C.C. JUMBO, butic 123
(intrarea din bd. Decebal, light box EXCELSIOR), 
Chișinău, Republica Moldova
Tel./fax: 022-47-11-11
e-mail: office@megaalliance.md
www.megaalliance.md

MEGA PRODUCT S.R.L.

Compania MEGA PRODUCT este importator şi distribuitor al 
produselor alimentare din segmentul premium „Fine Food 
& Gourmet Selection”. Misiunea companiei şi eforturile an-
gajaților noştri vizează promovarea conceptului de lux acce-
sibil - de a oferi clienților noştri oportunitatea de a cumpăra 
produse de cea mai înaltă calitate la prețuri accesibile. Printre 
partenerii noştri se numără multe branduri de renume mon-
dial, lideri de calitate în domeniile lor, cum ar fi cafea, ceai, 
produse de cofetărie. Magazinul nostru de firmă se află în 
clădirea Centrului comercial „Jumbo” (intrarea de pe strada 
Decebal, EXCELSIOR).

MEGA PRODUCT is the importer and distributor of food 
products of the premium segment “Fine Food & Gourmet 
Selection”. The mission of the company and the efforts of our 
employees are aimed at promoting the concept of affordable 
luxury and offering our customers the opportunity to purchase 
food of the highest quality at affordable prices. Among our 
partners there are many well-known world brands, leaders in 
quality in their fields, such as coffee, tea, confectionery. Our 
company store is located in the building of the shopping 
center “Jumbo” (entrance from Decebal street, EXCELSIOR).

Cooperativa de producție Mezelbrav este o companie, care 
are ca obiect de activitate prelucrarea cărnii şi producția de 
preparate din carne.
Povestea începe în satul Brăviceni, raionul Orhei, în anul 2011, 
ca afacere inițiată de un maistru mezelar priceput.
Comercializăm mezeluri proaspete şi gustoase potrivite pen-
tru diferite evenimente.
Compania foloseşte ingrediente premium, fără potențiatori 
de gust, coloranți şi aditivi. 
Sărarea se face în mod autentic cu sare şi condimente natu-
rale, respectându-se timpul de maturare prevăzut de vechile 
rețete tradiționale. La fel, afumarea se face cu lemne de stejar 
şi salcâm, ceea ce oferă gustul şi aspectul specific produselor 
de la bunici. 
Grija pentru calitatea produselor ne determină să achizițio-
năm doar carne de la cei mai buni crescători de animale.
Dorim să contribuim la o alimentație sănătoasă, oferindu-vă 
doar produse de o calitate ireproşabilă.
Recompensăm încrederea acordată prin grija continuă pentru 
calitatea preparatelor noastre!

The main activity of Mezelbrav  coop is  meat processing and 
production of meat products. The business was started  in 
the village of Brăviceni, Orhei district, in 2011, by a skillful 
master.   
We sell fresh and tasty sausages  for a variety of events.  
The company uses premium ingredients, without flavor en-
hancers, dyes and additives.
Salting is done authentically with natural salt and spices, re-
specting the ripening time recommended by old traditional 
recipes. Smoking is done with oak and acacia wood, which 
gives the sausages the taste and appearance specific to the 
products made by our grandparents.
The care for the quality of products determines us to buy 
meat only  from the best animal breeders.
We strive to contribute to a healthy diet, offering only quality 
products. We reward the trust we gained by the continuous 
care for the quality of our preparations!

C.P. MEZELBRAV

Raionul Orhei, s.Brăviceni, MD-3514
e-mail: mezelbrav@.mail.ru

 tel.: +373 69315761 
          +373 68426268
          +373 60141333
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Düfa (Dufa) is a registered trademark of the German compa-
ny Meffert AG Farbwerke, established in 1947.
The company has been active on the Moldovan market for 
over 15 years. The best known brand is Dufa, whose pro-
duction program includes over 30 key groups of repair and 
finishing materials for the entire cycle of works - from prepa-
ration and restoration to complete finishing.
The superior quality of the Dufa paint is confirmed by the 
certificates of international and internal standards. Quality 
control is performed by a laboratory certified in accordance 
with DIN EN ISO 9001 standards. A special pride is the attri-
bution of the Blue Angel sign to Düfa products, a symbol of 
the absolute ecological friendliness of the products, accord-
ing to DIN EN ISO 14001.
MODEM is a registered trademark of the company MODEM, 
produced at the factories of the German concern Meffert 
AG Farbwerke. The brand has been present on the Moldo-
van market for over 5 years and includes over 30 key groups 
of repair and finishing materials for the entire working cycle, 
from preparation and restoration to complete finishing. 
The superior quality of MODEM paints in combination with 
prices ensures an ideal price-performance ratio.

MODEM S.R.L. 

Chișinău, str. Calea Basarabia 32
tel.: (022) 41-10-26
fax: (022) 41-10-97
email: constructii.modem@gmail.com
email: plante.modem@gmail.com

Düfa (Dufa) este o marcă înregistrată a firmei germane Meffert 
AG Farbwerke, înființată în 1947.
Compania activează pe piața moldovenească de peste 15 
ani. Cea mai cunoscută marcă comercială este «Dufa», al cărei 
program de producție include peste 30 de grupe cheie de 
materiale de reparații şi finisaje pentru întregul ciclu de lucrări 
de la pregătire şi restaurare la finisare completă.
Calitatea superioară a vopselei Dufa este confirmată de cer-
tificatele de standarde internaționale şi interne. Controlul ca-
lității este efectuat de un laborator certificat în conformitate 
cu standardele DIN EN ISO 9001. O mândrie deosebită este 
atribuirea semnului Blue Angel produselor Düfa, un simbol al 
prieteniei ecologice absolute a produselor conform DIN EN 
ISO 14001.
MODEM este o marcă înregistrată a companiei MODEM, pro-
dusă la fabricile concernului german «Meffert AG Farbwerke».
Marca este prezentă pe piața Moldovei de peste 5 ani şi inclu-
de peste 30 de grupe-cheie de materiale de reparații şi finisa-
je pentru întregul ciclu de lucru, de la pregătire şi restaurare la 
finisare completă.
Calitatea superioară a vopselelor MODEM în combinație cu 
prețurile asigură un raport ideal preț-performanță.

Moldova Agroindbank este alături de clienţi şi la recoltat, şi la 
pregătirile pentru anul agricol viitor. 
Optează la MAIB pentru un credit de până la 5 000 000 lei 
pentru roada depusă la păstrare în hambare, în aşteptarea 
preţului mai mare de vânzare. Beneficiază de rate avantajoase 
ale dobânzii, de porţiune de grant, de facilităţi pentru aface-
rile tinerilor, de soluţii de finanţare pentru gospodării mici şi 
companii mai mari.
Vino la MAIB şi bucură-te de cele mai avantajoase produse 
bancare pentru a-ţi realiza planurile de dezvoltare!

Moldova Agroindbank is supporting customers during the 
time of  harvest, as well as during the  preparations for the 
next agricultural year.
Choose MAIB for a loan of up to 5,000,000 lei for the harvest 
gathered in the barn, waiting for the higher price. Benefit 
from advantageous interest rates, parts of grants, facilities for 
young businesses, financing solutions for small households 
and larger companies.
Come to MAIB and enjoy the most advantageous banking 
products to carry out your development plans!

BC MOLDOVA AGROINDBANK S.A.

MD 2005, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, 

e-mail: aib@maib.md, 
site: www.maib.md, 

tel: +373 22 26 89 99

Credite pentru afaceri de succes
 Avantajos pentru IMM-uri 
 10–15% componentă de grant  “EU4Business-BERD” 
 Doar 4,5% dobânda pentru tineri antreprenori
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SRL «OLARDA-TARA» is a supplier of wooden crates and 
boxes for fruits and vegetables, as well  as  of accessories for 
trellis systems.

OLARDA TARA S.R.L.

Республика Молдова,
г. Бельцы, ул.Софийская, 27

+373-782-68-807
viber: +38 067 657 37 55

http://olarda.com/ 

OLARDA-TARA S.R.L. este o companie furnizoare de containe-
re de lemn şi accesorii pentru sisteme de spalier.

NERDICA S.R.L.

Producerea lăzilor pentru fructe şi legume din lemn cu late-
rale imprimate color.
Tiparul se efectuează în Moldova, dispunem de utilaj tipo-
grafic modern, care permite imprimarea în 3 culori la coman-
da clientului. Oferim gama întreagă de servicii – de la design 
până la lada asamblată.

Production of wooden crates for fruit and vegetable with 
color printed sides.
 
The printing is done in Moldova, we have modern printing 
equipment, which allows printing in 3 colors on customer’s 
request. We offer the full range of services - from design to 
the assembled box.

str. Meșterul Manole 12, of.710
Chișinău, Republica Moldova
Mob.:  0 79 430 132
e-mail : fitomag@mail.ru
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Gustul authentic al pâinii artizanale sănătoase.
Brutăria Bread Corner coace pâine vie, cu făină integrală şi 
maia naturală. 
Pâinea cu maia e mai hrănitoare şi mai uşor de digerat. 
Am ales să gătim doar pâine sănătoasă pentru tine şi familia ta! 

The authentic taste of healthy artisanal bread.
Bread Corner bakery offers live bread - whole wheat flour 
and natural leaven. 
Bread made with natural leaven is more nutritious and easier 
to digest.
We chose to bake only healthy bread for you and your family!

ORGANIC PRIM S.R.L.

str. Mitropolit Varlaam 46, Chișinău
Republica Moldova
Mob.: 060707007; 069145300
www.brutarie.md

Institute of Crop Science “Porumbeni” beginning from 1974 
creates hybrids of maize and sorghum of highest biological 
categories, adapted to climatic conditions of Moldova. Sci-
entific researchers are elaborating effective technologies of 
maize cultivation and soil fertility maintenance for corn and 
sorghum producers. Institute of Crop Science “Porumbeni” 
is proposing for sale a wide range of hybrid seeds of maize 
and sorghum, including Porumbeni 310, 383, 374, 427, 458, 
and 461 of highest quality. Production potential of “Porum-
beni” hybrids is 12-15 tons/ha of grain without irrigation and 
15-19 tons/ha of grain under irrigation.

INSTITUTUL  DE FITOTEHNIE „PORUMBENI”

MD-4834, s. Pașcani, r-l Criuleni, Republica Moldova
Tel/Fax: +37322 24-55-71; e-mail: ifporumbeni@rambler.ru; 

www.porumbeni.md

Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” începând cu anul 1974 
creează hibrizi de porumb şi sorg de categorii biologice supe-
rioare, adaptaţi la condiţiile climatice a Moldovei. Cercetătorii 
ştiinţifici elaborează tehnologii eficiente de cultivare a porum-
bului şi de menţinere a fertilităţii solului pentru producătorii 
de porumb şi sorg. Institutul de Fitotehnie Porumbeni propu-
ne spre comercializare o gamă largă de seminţe hibride de 
porumb şi sorg inclusiv - Porumbeni 310, 383, 374, 427, 458, 
461 de calitate impecabilă. Potenţialul genetic de producere 
a hibrizilor marca “Porumbeni” este de 12-15 tone/ha boabe 
fără irigare şi 15-19 tone/ha în condiţii de irigare. 



194 195

FA
R

M
ER

 2
01

9

FA
R

M
ER

 2
01

9

ProCredit Bank is a development-oriented commercial bank. 
We offer excellent customer service to small and medium 
enterprises and to private individuals who would like to save. 
In our operations, we adhere to a number of core principles: 
We value transparency in our communication with our cus-
tomers, we do not promote consumer lending, we strive to 
minimise our ecological footprint, and we provide services 
which are based both on an understanding of each client’s 
situation and on a sound financial analysis.
In our operations with business clients, we focus on small and 
medium-sized enterprises, as we are convinced that these 
businesses create jobs and make a vital contribution to the 
economies in which they operate. By offering simple and ac-
cessible deposit facilities and other banking services and by 
investing substantial resources in financial education, we aim 
to promote a culture of savings and financial responsibility.

ProCredit Bank este o bancă comercială orientată spre dez-
voltare. Deservim la cel mai înalt nivel întreprinderile mijlocii 
şi mari, precum şi persoanele fizice care doresc să economi-
sească. Ne ghidăm după o serie de principii de bază: punem 
valoare pe transparență în comunicarea cu clienții, nu promo-
văm creditarea de consum, încercăm să minimizăm impactul 
nostru asupra mediului înconjurător şi oferim servicii bazate 
pe înțelegerea situației fiecărui client şi pe analiză financiară 
solidă. 
În activitatea noastră cu clienții business, ne concentrăm pe 
colaborarea cu întreprinderile mijlocii şi mari, deoarece sun-
tem convinşi că aceste întreprinderi creează locuri de muncă 
şi au o contribuție vitală in dezvoltarea economică a țărilor în 
care activează. Oferind posibilități de economisire simple şi 
accesibile şi alte servicii bancare şi investind resurse semnifica-
tive în educația financiară, ne propunem să promovăm cultura 
economisirilor şi responsabilității financiare.

BC “PROCREDIT BANK” SA

bd. Stefan cel Mare 65 of.901 
mun. Chișinău, Republica Moldova 
Tel. 080 00 00 10 
e-mail: office@procreditbank.md 
site: www.procreditbank.md

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Re-
publica Moldova”, Partea I. ”Creşterea competitivității secto-
rului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valo-
rice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, 
implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în 
parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Do-
nau Soja, îşi propune să contribuie la dezvoltarea unor lanțuri 
valorice agroalimentare moderne şi durabile, la sporirea po-
tențialului de afirmare a sectorului, la fortificarea capacităţii 
instituţiilor profesional tehnice din domeniu, având la bază o 
abordare integrată a învățământului de profil, a intervențiilor 
pieței muncii şi a mediului de afaceri.
OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ – PERSPECTIVE ANTREPRENORI-
ALE! SUSȚINE EDUCAȚIA AGRICOLĂ!

The European project “Development of rural areas in the 
Republic of Moldova”, Part I. “Increasing the competitiveness 
of the agri-food sector through integration to domestic and 
global value chains, in the soya sector”, implemented by the 
Austrian Development Cooperation in partnership with the 
Educational Center PRO DIDACTICA and Donau Soja, in-
tends to contribute to the development of modern and sus-
tainable agri-food value chains, to increase the potential of 
affirmation of the sector, to strengthen the capacity of the 
professional technical institutions in the field, based on an 
integrated approach for the education of profile, the inter-
ventions of the labor market and the business environment.
THE EDUCATIONAL OFFER IS ENTREPRENEURIAL PER-
SPECTIVES! SUPPORT THE AGRICULTURAL EDUCATION!

C.E. PRO DIDACTICA

C.E. PRO DIDACTICA
str. Armenească, 13, 

mun. Chișinău
tel.: 022 542556

prodidactica@prodidactica.md

Asociația Donau Soja
str. Sfatul Țării, 27, of. 26, 

mun. Chișinău
tel.: 022 666069

moldova@donausoja.org Acest proiect este finanțat 
de Uniunea Europeană

Centrul de Excelență în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Țaul • Colegiul Agroindustrial din Ungheni Colegiul Agroindustrial din Râşcani • Centrul de Ex-
celență în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor din Bălți • Şcoala Profesională din Bubuieci • Şcoala Profesională din Leova • Colegiul Agroindustrial din Grinăuți • 
Colegiul Național de Viticultură şi Vinificație din Stăuceni • Colegiul de Medicină Veterinară din Brătuşeni • Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi • Şcoala Profesională 
din Nisporeni • Universitatea Agrară din Moldova
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S.C. REALCHIMIE & CC S.R.L. 

Activitatea companiei:
- Importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a 
fertilizanților
- Comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanți-
lor pentru creşterea produselor BIO
- Comercializarea materialului semincer de culturi de câmp
- Consultanță profesionala cu elaborarea schemelor de pro-
tecție pentru fiecare cultură agricolă.
Acordăm suport clienților pe tot parcursul dezvoltării culturii 
agricole, pentru ca orice cultura trebuie îngrijită si suprave-
gheata atent. 
Avem un portofoliu complex de produse şi cele mai noi 
tehnologii, care asigura o protecție integrală a culturii: tra-
tamente specifice tuturor culturilor, de la tratarea seminței 
pana la combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor.
Susținem performanta fermei clientului  prin soluții tehnolo-
gice create pentru fiecare tip de cultura in parte, asigurând 
un randament ridicat al producției şi eficientizarea costurilor 
la hectar. 

AVEM TOT PENTRU O AGRICULTURA PROSPERA

Activity of the company:
- Import and marketing of plant protection products and fer-
tilizers
- Marketing of plant protection products and fertilizers for 
growing BIO products
- Marketing of field crops seeds 
- Professional consultancy with the elaboration of protection 
schemes for each agricultural crop.
We provide customer support throughout the development 
of agricultural culture, because any culture must be carefully 
cared for and supervised.
We have a complex portfolio of products and the latest tech-
nologies, which ensure a complete protection of the culture: 
specific treatments for all crops, from the treatment of the 
seed to the control of diseases, pests and weeds.
We support the performance of the client’s farm through 
technological solutions created for each type of culture, en-
suring a high production efficiency and cost efficiency per 
hectare.

str. Lisabona 2/2 of. 10
str. Alexei Mateevici 109/1
Telefon: +373 22/ 24-14-64
Fax: +373 22/ 24-14-64
Gsm: +373 69/ 066 009
Email: realchimie@gmail.com
Site: www.realchimie.md

str. Calea Orheiului 112
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 68 81 88 11
URL: www.4roti.md

ROADSTONE S.R.L.

Roadstone este o marcă comercială, parte a unei corporații 
mari coreene, unul dintre cei mai mari producători de pneuri 
din Asia, care exportă peste 80% din produsele sale în mai 
mult de 140 de țări. Anvelopele sunt fabricate numai din ca-
uciuc natural cu aditivi care reduc rezistența la rulare.
ROADSTONE / Nexen Tire livrează anvelope OE pe conveie-
rele celor mai mari producători de automobile din întreaga 
lume, cum ar fi:  Volkswagen, Fiat, Ram, Seat, Renault, Dacia, 
Mitsubishi, Škoda, Suzuki, Daimler, Chevrolet, Hyundai, KIA.

Roadstone - a trademark, part of an important Korean corpo-
ration, one of the largest Asian tire manufacturers, exporting 
over 80% of products to more than 140 countries. Tires are 
manufactured only from natural rubber with additives reduc-
ing rolling resistance. 
ROADSTONE / Nexen Tire delivers OE tires on the conveyors 
of the largest automakers around the world, such as: Volkswa-
gen, Fiat, Ram, Seat, Renault, Dacia, Mitsubishi, Škoda, Suzuki, 
Daimler, Chevrolet, Hyundai, KIA.
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î.I. „Sapojnic Anatol” a fost fondată în anul 1998. Produce şi 
comercializează fructe uscate: prune, vişine, mere, pere, cai-
se, piersice, uscate prin metode tradiționale de deshidratare 
termică, bazate pe tehnologii şi echipamente moderne, fără 
utilizarea conservanților, coloranților şi a altor aditivi alimen-
tari. î.I. „Sapojnic Anatol” satisface cele mai exigente cerințe 
ale consumatorului în ceea ce priveşte calitatea şi siguranța 
alimentară.

The private entrepreneur Anatol Sapojnic started his career 
as a manufacturer of dried fruits since 1998: plums, cherries, 
pears, apples, apricots, peaches, melons. As industrial raw 
material he uses fruits that have been grown exclusively in 
the central region of Moldova, in its most ecologically clean  
area – the famous Codrii woods

Thanks to the excellent raw materials and usage of traditional 
Moldovan methods of drying, along with advanced technol-
ogies, using minimum processing of raw materials, without 
any colorants, emulsifiers or modified starches P/E, “Sapojnic 
Anatol” satisfies the requirements of the most refined con-
sumers.

Î.I. SAPOJNIC ANATOL

satul Peticeni, r-nul Călărași 
Tel./ Fax: +373 244 77-3 -40
GSM: 069 11 72 34; 060 514 514
GSM: 069 11 72 34
e-mail: sapojnicanatol@yandex.ru
www.sapojnicanatol.narod.ru

SEED-TRADE S.R.L.

SEED-TRADE s.r.l. este o companie privată, înființată în 2013 
ca reprezentant şi distribuitor exclusiv al companiilor semin-
cere WOODSTOCK kft, Ungaria, DONAU SAAT, Romania 
şi SAATBAU LINZ, Austria. Sortimentul de culturi şi varietăți 
este variat şi cuprinde – porumb (pentru boabe, silozier, ali-
mentar, zaharat), floarea-soarelui (oleică, high-oleică), grîu 
(durum, aestivum), triticale, orz (furajer, de bere), orzoaică, 
sorg (de boabe – alb, roşu, zaharat silozier), soia, rapița, ma-
zăre etc.

SEED-TRADE s.r.l. is a private company, established in 2013 
as an exclusive representative and distributor of the seed 
companies WOODSTOCK kft (Hungary), DONAU SAAT 
(Romania) and SAATBAU LINZ (Austria). The assortment of 
crops and varieties is varied and includes: corn (for grains, 
fodder, food, sugar corn), sunflower (oleic, high-oleic), wheat 
(durum, aestivum), triticale, barley (for fodder, for beer),  sor-
ghum (from grains - white, red, sweet, fodder), soy, rapeseed, 
peas, etc.

Republica Moldova, MD-2044, Chișinău, bd. Mihail Sadoveanu, 10/1.
tel: +373 (0) 22 855 747
fax: +373 (0) 22 855 744

gsm: +373 (0) 69 141 969
email: office@seedtrade.md (administrația), 
agro@seedtrade.md (consultanță agricolă)

Web-site: www.seedtrade.md
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Institutul a fost fondat în anul 1944. Direcţiile de activitate 
ştiinţifică sunt:
- crearea soiurilor şi hibrizilor al culturilor de câmp, rezistenţi 
la principalele boli şi dăunători, cu indici înalţi ai calităţii pro-
ducţiei, toleranţi la factorii nefavorabili ai mediului;
- producerea de seminţe în verigile primare şi multiplicarea 
seminţelor de reproducţii înalte de contract cu gospodăriile 
semincere;
- elaborarea tehnologiilor ecologic inofensive de cultivare a 
plantelor de câmp, a noilor sisteme de agricultură, ce asigură 
dezvoltarea durabilă a ramurii,  reproducerea fertilităţii solu-
lui şi producerea produselor ecologice.
Pe parcursul celor 75 ani de activitate la IP Institutul de Cer-
cetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” au fost selectate 
354 soiuri şi hibrizi a culturilor de câmp, dintre care 163 au 
fost omologate. 

The Institute was founded in 1944. The directions of scientific 
activity are: 
- creation of varieties and hybrids of field crops, resistant to 
the main diseases and pests, 
with high production quality indices, tolerant to adverse en-
vironmental factors; 
- production of seed in the primary links and multiplication of 
seed of high reproduction 
on the basis of contracts with seedlings-growing companies;
- development of environmentally friendly technologies of 
field crop cultivation, of new agricultural systems, ensuring 
the sustainable development of the branch, the reproduc-
tion of soil fertility and the production of eco products. 
During 75 years of activity of the Institute Selecţia, 354 vari-
eties and hybrids of field crops were selected, of which 163 
were homologated.  

IP INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU 
CULTURILE DE CÂMP SELECȚIA

str. Calea Ieșilor, 28,  MD-3101
mun. Bălţi, Republica Moldova
Tel. 0 (231) 30127, 30212, 30214, 33151
Fax: 0 (231) 30221
E-mail: icccselectia@gmail.com
www.agriculture.cia.md

ASOCIAŢIA CULTIVATORILOR DE CARTOF DIN 
REPUBLICA MOLDOVA, „SOLANA-M” 

Asociaţia cultivatorilor de cartof din Republica Moldova “So-
lana-M” are ca scop:
- Consolidarea eforturilor persoanelor fizice şi juridice coin-
teresate în producerea cartofului şi legumelor, pentru crea-
rea condiţiilor optime de manifestare a intereselor comune 
în realizarea producţiilor mari şi calitative, competitive pe 
piaţa internă şi externă; 
- Promovarea şi susţinerea prin diverse mijloace a producerii 
ecologice;
- Promovarea progresului tehnic în producerea şi valorifica-
rea cartofului şi legumelor;
- Furnizarea seminţelor de calitate superioară
- Testarea şi promovarea soiurilor noi;
- Elaborarea şi realizarea programelor de instruire în dome-
niu;
- Stabilirea legăturilor de colaborare cu alte organizaţii;
- Protejarea intereselor producătorilor de cartof şi legume.

Solana-M,  the Association of Potato Growers from Moldo-
va,  aims at: - Strengthening the efforts of the interested 
individuals and legal entities in the production of potatoes 
and vegetables, in order to create optimal conditions for 
the manifestation of common interests in the realization of 
large and qualitative harvests, competitive on internal and 
external markets; - Promotion and support of ecological pro-
duction by various means; - Promoting technical progress in 
the production and use of potatoes and vegetables; - Supply 
of high quality seeds; - Testing and promotion of new varie-
ties; - Elaboration and implementation of training programs 
in the field; - Establishment of collaboration links with other 
organizations; - Protecting the interests of potato and vege-
table growers.

MD 2070 CHIŞINAU, 
or. CODRU, str. VIERUL 59

Site web: www.agriculture.md
Tel. 079726817

e-mail: petruiliev27@gmail.com
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SUM AGRO SERVICE S.R.L.

Sum Agro Service este specializată în vânzarea de medica-
mente de uz veterinar, vaccinuri, aditivi pentru hrana anima-
lelor, agenți de curățare şi detergenți. Activează pe piața din 
Moldova de peste 5 ani. SumAgroService este distribuitorul 
oficial al celor mai mari producători de medicamente de uz 
veterinar: Ceva Sante Animale, Kilco. Vapco, Reefco, Danis-
co, FF Chemicals BV, MIAVIT GmbH. De asemena, este par-
tener oficial al companiei internaționale Noack. Compania 
oferă servicii de consultanță oferite de specialişti de înaltă 
calificare în dezinfectare şi vaccinare, oferă clienților o gamă 
largă de medicamente de uz veterinar calitative şi deservirea 
clienților la cel mai înalt nivel.

Sum Agro Service specializes in the sale of veterinary med-
icines, vaccines, feed additives, cleaning agents and deter-
gents. The company is active on the Moldovan market for 
over 5 years. Sum Agro Service is the official distributor of 
the largest manufacturers of veterinary medicines: Ceva 
Sante Animale, Kilco, Vapco, Reefco, Danisco, FF Chemicals 
BV, MIAVIT GmbH and the official partner of the international 
company Noack. The company provides consulting by high-
ly qualified specialists and services in disinfection and vacci-
nation. We also to customers offer a wide range of competi-
tive veterinary medicines and quality services.

str. Feredeului, 12 
MD-2005 Chişinău, 
Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 27-60-62 
Fax : +373 22/ 27-60-62 
GSM : +373 69/ 20-20-20 

GSM : +373 69/ 50-20-20 
E-mail: info@sumagro.md 
URL: www.sumagro.md

Syngenta este o companie internațională de vârf, cu peste 
28.000 de angajați în mai mult de 90 de țări, toți dedicați 
scopului nostru de a Elibera potențialul plantelor. 
Syngenta oferă soluţii adaptate nevoilor clientului care inte-
grează şi leagă oamenii, agricultura şi tehnologia.
Lider pe piața inputurilor agricole din Moldova, Syngenta 
oferă hibrizi înalt productivi de floarea-soarelui, porumb, ra-
piță şi legume şi produse pentru protecția plantelor de ulti-
mă generație.

Syngenta is a leading agriculture company helping to im-
prove global food security by enabling millions of farmers to 
make better use of available resources.
Throughout world class science and innovative crop solu-
tions, our 28,000 employees in over 90 countries are working 
to transform how crops are grown.
Being a leader of Moldova agriculture market, Syngenta of-
fers to local farmers  highly productive sunflower, corn, oil-
seed rape and vegetable hybrids and new generation crop 
protection products.

SYNGENTA AGRO S.R.L.

str. Pușkin 47/1, oficiul 2 
MD-2005, Chișinău 
Republica Moldova

Tel.: +373 22 243 275
Fax: +373 22 204 750

www.syngenta.md
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TATTI LUX S.R.L.

TATTI LUX SRL este o companie tânără de familie care produ-
ce condimente de clasa premium fără sare, conservanți, co-
loranți, arome şi alte ingrediente artificiale, conform rețetelor 
proprii. Compania îşi propune să furnizeze DOAR CONDI-
MENTE şi MIRODENII ORGANICE DE CALITATE pentru o 
alimentație sănătoasă, precum şi dezvoltarea culturii consu-
mului de condimente în Moldova în ansamblu. Amestecu-
rile perfect echilibrate garantează pregătirea mâncărurilor 
gustoase şi sănătoase chiar şi de către începătorii în gătit. 
Pentru profesioniştii care activează în domeniul restaurante-
lor, suntem pregătiți să creăm amestecuri exclusive pentru 
pregătirea unor bucate care vor distinge localurile lor de ale 
concurenților.

TATTI LUX is a young family-owned company that makes pre-
mium class seasonings and dressings (using its own recipes) 
without salt, preservatives, dyes, flavors and other artificial 
ingredients. The company aims to supply ONLY QUALITY 
ORGANIC SPICES AND SEASONINGS for HEALTHY NU-
TRITION, as well as to contribute to the development of the 
culture of spice consumption in Moldova. Perfectly balanced 
mixes helps the preparation of tasty and healthy dishes even 
by inexperienced cooks. For professionals, working in the 
restaurant business, we are ready to create exclusive blends 
for the preparation of traditional and modern dishes that will 
favorably distinguish their establishments from competitors.

Str. Bolgarscaia, 87 of. 11
Or. Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia
Republica Moldova, MD-6104
Tel. +373 691 08 302

UAPCN este o asociație obştească care întruneşte şi repre-
zintă producători de culturi nucifere: nuc, migdal, alun, pro-
cesatori şi exportatori de producție nuciferă, furnizori de uti-
laje şi îngrăşăminte specifice pentru aceste culturi. 
Rolul asociației este reunirea şi consolidarea celor mai im-
portanți actori şi decidenți din domeniu pentru a asigura o 
dezvoltare continuă şi calitativă a nuciculturii moldoveneşti. 
UAPCN asigură consultanță membrilor săi, reprezentare în 
fața autorităților naționale, reprezentativitate peste hotarele 
țării. Periodic, la inițiativa sau sub egida asociației sunt orga-
nizate conferințe şi forumuri naționale, seminare şi instruiri 
practice şi alte evenimente dedicate culturilor nucifere. 
În anul 2018, UAPCN a depus o cerere de înregistrare a unei 
mărci comerciale naționale pentru producția de nuci. Acest 
lucru va permite în viitor crearea unei imagini mai uşor de 
recunoscut pentru piețele externe unde sunt comercializate 
nucile în coajă şi miezul de nucă autohton. 

UAPCN is a public association that units and represents pro-
ducers of tree nuts: walnut, almond, hazelnut, processors 
and exporters of nuciferous production, suppliers of machin-
ery and fertilizers specific to these plants.
The role of the association is to bring together and con-
solidate the most important actors and decision-makers in 
the field in order to ensure the continuous and qualitative 
development of Moldovan culture of nuts growing. UAPCN 
provides to its members consultancy, representation in front 
of national authorities, representation abroad. Periodically, at 
the initiative or under the aegis of the association, nation-
al conferences and forums, seminars and practical trainings 
and other events dedicated to nut crops are organized.
In 2018, UAPCN filed an application for a national trademark 
for the production of nuts. This will in the future allow for a 
more recognizable image for the foreign markets where na-
tive nuts are marketed - in shell and nut kernels.

UNIUNEA ASOCIAȚIILOR PRODUCĂTORILOR 
DE CULTURI NUCIFERE DIN REPUBLICA MOLDOVA A.O.

Str. Mitropolitul Varlaam, 65, of. 103A
mun. Chișinău, Republica Moldova

+373 69 557 037/ +373 69 358 996
gajimk@mail.ru / oleg.tirsina@gmail.com 

www.moldovanuts.com
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VASTDIAL & CO S.R.L.

VASTDIAL & CO propune o gamă variată de miere, în diferite 
vase de sticlă. Astfel, puteți savura miere de salcâm, miere de 
tei, miere de salvie, miere de floarea soarelui, miere polifloră. 
Mierea conține peste 300 de compuşi benefici pentru sănă-
tate. Din aceştia, aproximativ 100 sunt obținuți de la albine, 
iar 200 din nectarul florilor. De aceea, toate tipurile de miere 
par a fi identice, deşi se deosebesc radical prin gust şi consis-
tență. Pentru a putea gusta şi compara fiecare tip de miere, 
vă propunem un set din 6 borcănaşe cu miere diferită, care 
este şi un cadou minunat şi sănătos pentru cei dragi. Mierea 
Imperiul Apis este naturală, de calitate superioară, fără adao-
suri. Fiecare lot de miere se testează în laboratoare.

Vastdial & Co offers a wide assortment of honey in various 
glass containers. Thus, you can enjoy acacia honey, white 
honey, sage and sunflower honey, and polyfloral honey. Hon-
ey contains more than 300 components useful for health. 
Out of these, about 100 are obtained from bees and 200 - 
from the nectar of flowers. Therefore, all types of honey seem 
to be the same, although they differ very much in taste and 
consistency. To try and compare each kind of honey, we offer 
you a set of 6 different jars of honey that is also a wonderful 
and healthy gift for your family and firends. The Imperiul Apis 
honey is a natural, high-quality product, without additives. 
Each batch of honey is tested in laboratories.

str. Prieteniei, 39, 
MD 6512 s. Bulboaca, r-ul Anenii – Noi,
Republica Moldova
Tel./fax: +373 22 855 076
GSM: +373 69 99 25 22
e-mail: vastdial@apismd.com
URL: www.apismd.com

VICTORY SALES S.R.L

Bd. Cuza Vodă 44 
Chișinău, Republica Moldova

GSM: +373 79 82 77 05 
e-mail: arunmariakumar@yahoo.com

m.facebook.com/story.php?story_fbid=1696776420367358&
id=1686026731442327

Compania VICTORY SALES prezintă produse naturale, ayur-
vedice  indiene pentru îngrijirea corpului. Săpunurile şi ge-
lurile de duş aromate reîmprospătează şi hidratează pielea; 
pastele de dinți au efect terapeutic, albesc dinții şi întăresc 
gingiile; uleiuri pentru creşterea şi revigorarea părului, toa-
te sunt preparate în baza rețetelor vechi indiene ayurvedice 
care conțin  100% uleiuri naturale şi ierburi. Produsele noas-
tre vă vor dărui tinerețe, strălucire, frumusețe şi sănătate!

VICTORY SALES presents Indian natural Ayurvedic body care 
products. Soaps and aromatic shower gels refresh and mois-
turize the skin; toothpastes have a therapeutic effect, whiten 
teeth and strengthen the gums; oils help to strengthen and 
revive hair. All products are prepared on the basis of Ayurve-
dic ancient Indian recipes, containing 100% natural oils and 
herbs. Our products will gift you with youth, brilliance, beauty 
and health!
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VIONISERVICE S.R.L.

Compania VIONISERVICE activează pe piața produselor ali-
mentare din anul 1997, având ca activitate de bază uscarea şi 
prelucrarea prunelor. Începând cu anul 2012 VIONISERVICE 
a lansat mai multe produse handmade, bomboane origina-
le de o combinație surprinzătoare sub marca RIFERO. Iubi-
torii de dulciuri, dar şi cei ce prețuiesc produsele naturale, 
pot savura cele mai delicioase prune cu nuci şi cele mai fine 
caise prelucrate şi învelite cu grijă în ciocolată, fiind păstra-
tă integral calitatea fructelor. Motivați de succesul obținut, 
compania a scos recent pe piață o nouă linie de bomboane, 
realizate din produse obținute în mare parte pe teritoriul Re-
publicii Moldova, cum ar fi: semințe de floarea soarelui, miez 
de nucă, miere de albini ş.a. 

VIONISERVICE has been active on the food market since 
1997, having as main activity the drying and processing of 
plums. Since 2012, VIONISERVICE has launched several 
kinds of handmade, original candies with surprising fillings,  
under the brand RIFERO. Those with a sweet tooth, as well as 
those who value natural products, can enjoy the most deli-
cious plums with nuts and the finest apricots, processed and 
carefully wrapped in chocolate, keeping intact the quality 
of the fruit. Motivated by the success of these products, the 
company has recently launched a new line of candy on the 
market, made from products grown largely on the territory of 
the Republic of Moldova, such as sunflower seeds, walnuts, 
honey, etc.

MD-6830 s. Văsieni, r-ul. Ialoveni, 
Republica Moldova
GSM: 068 711 900; 069 300 687
E-mail: vioniservice@mail.ru

PEPINIERA POMICOLĂ VOINEȘTI S.R.L.

Pepiniera Voineşti este unul dintre principalii producători 
de material săditor de nuc altoit profesionist din țară şi din 
Sud-Estul Europei. În anul 1989 au fost înființate primele 
noastre plantații-mamă cu soiurile Cazacu, Chişinău, Kogăl-
niceanu, Călăraşi, iar Costiujeni şi Schinoasa în calitate de 
polenizatori, plus câteva zeci de forme de nuc care urmau să 
fie testate în condiții de producere, constituind o sursă cer-
tificată de ramuri-altoi pentru multiplicarea acestor soiuri. În 
ultimii ani am înființat plantații noi în care am introdus soiuri 
adaptate unor noi cerințe – Pescianski, Lara, Fernor, Chandler. 
Suntem mândri de includerea în Catalogul Național al Soiu-
rilor de Plante a două soiuri de nuc foarte specifice - Ovata 
şi Carpatica, apreciate de prietenii, partenerii şi clienții noştri. 
În 2017 am selecționat şi prima varietate de nuc cu miezul 
roşu: Rubin. 

Producția anuală constituie circa 70 000 pomi altoiți de nuc 
şi peste 400 000 portaltoi de nuc din care jumătate este 
exportată în Franța. Pomii noştri sunt în mare parte plantați 
pe teritoriul Republicii Moldova, restul fiind exportați în țări 
membre ale Uniunii Europene şi în spațiul CSI. 

Voineşti Nursery is one of the leading producers of pro-
fessionally grafted walnut seedlings in the country and in 
South-Eastern Europe. In 1989, our first plantations were set 
up with the varieties Cazacu, Chisinau, Kogalniceanu, Calar-
asi, while Costiujeni and Schinoasa were used as pollinators, 
plus a few dozen forms of walnut to be tested under produc-
tion conditions, constituting a certified source of scions for 
the multiplication of these varieties. In recent years, we have 
set up new plantations where we introduced varieties adapt-
ed to new requirements - Pescianski, Lara, Fernor, Chandler. 
We are proud to include two very specific varieties of walnut 
- Ovata and Carpatica, appreciated by our friends, partners 
and customers, in the National Catalog of Plant Varieties. In 
2017 I also selected the first variety of walnut with the red 
core - Rubin.
 
The annual production is about 70 000 grafted walnut trees 
and over 400 000 walnut rootstocks, half of which are export-
ed to France. Our trees are mostly planted on the territory 
of the Republic of Moldova, the rest being exported to EU 
Member States and the CIS.

s. Voinescu, rn. Hâncești
MD-3452, Republica Moldova

+373 69 358 996
voinesti@hotmail.com

www.nucialtoiti.com
www.facebook.com/voinesti

www.youtube.com/olegtirsina



210 211

FA
R

M
ER

 2
01

9

FA
R

M
ER

 2
01

9

YGRICK-GROUP este o afacere de familie, produce şi co-
mercializa produse cu valoare nutritivă înaltă. La moment 
compania deține peste 25 ha de plantații multianuale - nuci, 
migdale şi cătină albă, crescute în sistem ecologic. 
În anul 2017 compania a lansat brandul BIANTTI – produse 
cultivate 100% ecologic, o alternativă sănătoasă la stilul mo-
dern de alimentație. BIANTTI readuce natura în viața oameni-
lor, fiind numele produselor naturale, ecologice, sănătoase.
Biantti reuneşte o serie de produse care iți pot fi alături la 
micul dejun, prânz sau cină: de la nuci, migdale, fulgi de mig-
dale, la ceaiuri, semințe, făinuri, uleiuri presate la rece, fructe 
şi legume deshidratate. 

YGRICK-GROUP is a family business, producing and market-
ing highly nutritional products.
At present, the company owns over 25 ha of multiannual 
plantations - walnuts, almonds and white sea buckthorn, 
grown in an ecological environment.
In 2017, the company launched the BIANTTI brand - 100% 
ecologically grown products, a healthy alternative to the 
modern food style. BIANTTI brings nature back into people’s 
lives, being the name of natural, healthy, organic products.
Biantti brings together a range of products that can accom-
pany you at breakfast, lunch or dinner: nuts, almonds, al-
mond flakes, teas, seeds, ground seeds, cold pressed oils, 
dehydrated fruits and vegetables.

GȚ YGRICK-GROUP

str. Cotovschi 84  
MD-4214 s. Carahasani, r-nul Ștefan-Vodă, Republica Moldova
GSM: +373 692 51 191 / +373 609 15 999 
www.biantti.md 
biantti.md@gmail.com 

Prima şi unica ferma de prăsilă a caprinelor de rasa anglo-nu-
biană, de asemenea, este înregistrată ca fermă de prăsilă în 
SUA (unica în Republica Moldova) (ADGA.org).
Doar ferma noastră are posibilitatea de a oferi documente şi 
certificate de rasă originale (Pedigree). De asemenea, ferma 
noastră este certificată în SUA ca fermă de prăsilă a capre-
lor nubiene de selecție americană, fiind membrul asociației 
americane a crescătorilor de capre. Garantăm cea mai bună 
calitate din Moldova. Vindem țapi şi căprițe de rasă pură cu 
acte şi pedigree, acestea având o valoare genetică înaltă 
sunt apreciate înalt şi de fermierii din Ucraina, România şi 
Rusia.  Ferma vinde produse calitative - lapte, brânză, caş de 
capră etc.

The first and only breeding farm of the Anglo-Nubian goat 
is also registered as a breeding farm in the United States 
(unique in the Republic of Moldova) (ADGA.org).
Only our farm has the opportunity to provide original doc-
uments and certificates (Pedigree). Also, our farm is certi-
fied in the US as a Nubian goat breeding farm of American 
selection, being a member of the American goat breeders 
association. We guarantee the best quality in Moldova. We 
sell pure-bred goats and she-goats with documents and 
pedigrees. The animals have a high genetic value and are 
also highly appreciated by farmers in Ukraine, Romania and 
Russia. The farm sells quality products - milk, cheese, goat’s 
curd etc.

ZOOCLUB-AVIBAR S.R.L 

satul Bardar r-nul Ialoveni,
Republica Moldova 

GSM: 079 48 25 99; 
079 59 70 39; 079 57 39 03 

e-mail: avibar@mail.ru 
Web-site: www.zooclub.md 
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s. Pârâta, r-nul Dubăsari
GSM: +373 60/ 07-17-16

s. Iurceni, r-nul Nisporeni 
GSM: +373 79554252

s. Horești, r-nul Ialoveni 
Tel.: +373 268/ 58-2-58

s. Horăști, r-nul Ialoveni
GSM: 079252609

Costești, r-nul Ialoveni 
GSM: +373 69 30 91 34

Producător de cereale, procesarea cerealelor. Produce uleiuri de floarea soarelui, porumb, 
dovleac, cătină albă, semințe de struguri. 
Cultivation of cereals. Facilities for processing cereals and sunflower. Manufacture of vegeta-
ble oils from corn, pumpkin, sunflower, grape seeds, sea buckthorn.

Producerea și procesarea cerealelor (nutrețuri, făină de porumb, ulei de porumb presat la 
rece). 
Cultivation and processing of cereals (feed, corn flour, corn oil of cold pressing).

Produce legume, răsaduri de legume, semințe, răsaduri de flori. Produces: vegetables, vege-
table seedlings, seeds, flower sprouts

Creșterea și uscarea legumelor și fructelor.
Growing and drying vegetables and fruits.

Produce struguri de soiuri tehnice, vinuri de calitate. 
Cultivation of grapes of technical varieties. Making quality wines.

ALIMENT-ULEI S.R.L.

MIACO-LUX S.R.L.

NEGU ELENA G.Ț.

MALCOCI GHEORGHE G.Ț.

SAVA MIHAI G.Ț.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAȚIA RAIONALĂ - CHIȘINAU
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or. Criuleni
GSM: 069126827

s. Cuizăuca, r-nul Rezina
GSM: 069101994

s. Puhoi, r-nul Anenii-Noi
GSM: 069158931

or. Ștefan-Vodă
GSM: 068117119

s. Costești, r-nul Ialoveni
GSM: 069577870

s. Grozasca, r-nul Ungheni
GSM: 068022244

Produse horticole. 
Fruits.

Dulcețuri, gemuri, fructe uscate. 
Jams, dried fruits.

Material săditor, pomușoare 
Planting material, berries.

Creșterea pomușoarelor.
Growing of berries.

Producerea strugurilor. Semințe de flori și legume.
Cultivating grapes. Flowers and vegetables seeds.

Poduce fructe, legume, produse apicole.
Fruits, vegetables, beekeeping products.

UPJ APM CENTRU 

C.Î. MOBERRY, MEDCOSMETIC CENTRU G.Ț.

C.Î. MOBERRY, DUMINVAL.I S.R.L.

C.Î. MOBERRY, RIOMAX-PRIM S.R.L.

SELECT-FLOR S.R.L.

PASCARU VERA G.Ț.

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - CHIȘINAU

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

s. Sălcuța, r-nul Căușeni Fructe, struguri.
Fruits, grapes.

C.Î. COMFRESH FRUCT

s. Sipoteni, r-nul Călărași
GSM: 069364693

or. Călărași 
GSM: 069115435

s. Sadova, r-nul Călărași
GSM: 069443222

s. Zaim, r-nul Căușeni
GSM: 060061155

s. Zaim, r-nul Căușeni
GSM: 069863266 

Pomusoare. 
Berries.

Apicultură. Fructe.
Beekeeping. Fruits

Apicultură. Beekeeping.

Apicultură. Beekeeping.

Apicultură. 
Beekeeping.

RĂU ALEXANDRA G.Ț.

S.C. PRENUC S.R.L. 

ARHIP PETRU G.Ț.

VIERU ION TUDOR G.Ț.

VIERU GRIGORE G.Ț.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - CHIȘINAU
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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

s. Caplani, r-nul Ștefan Vodă

s. Ursoaia, r-nul Căușeni 

or. Căușeni 

s. Zaim, r-nul Căușeni

or. Căușeni 

Creșterea legumelor.  
Growing vegetables.

Fructe.
Fruits.

Fructe.
Fruits.

Meșter popular.
Craftsman.

Producător de nuci.
Cultivating nuts.

C.Î. EVASECOPRIM

RUSU OCTAVIAN G.Ț. 

OLARI MARINA G.Ț. 

TOCAN ION G.Ț.

C.Î. NUCEOLE

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - CHIȘINAU

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

str. N. Dimo, 1/1 
MD-2068 Chişinău
 Tel. : +373 22/ 40-48-96
 Fax : +373 22/ 49-35-30 
GSM : +373 69/ 19-02-92 
E-mail: info@gordin.md

 MD  4739 s. Teţcani,
r-nul Briceni
Tel./fax:  247 39 7 18
GSM: 069013483

MD  4739 s. Teţcani,
r-nul Briceni
GSM: 068889633

Produce şi propune produse deshidratate naturale de calitate înaltă, ecologic curate, în baza 
unei tehnologii moderne cu folosirea utilajului industrial cu alimentare la energie electrică. 
Propune pentru piaţa internă / externă amestecuri de fructe şi legume în sortiment. Produce 
şi propune utilaj şi echipamente moderne prin diferite ,,Module” de construcţie. 

Offers dehydrated, ecologically clean, high-quality natural products, grown with advanced 
technologies on industrial electrical equipment. Offers mixes of fruits and vegetables for do-
mestic and international markets. Manufactures and sells modern machines and equipment 
in various configurations.

Livadă. Mere Bio, soiuri de iarnă – simirenco, idared, florina, golden delicious. Propune mere, 
cartof alimentar, legume în sortiment. 

Orchard. Bio apples, winter varieties - Simirenco, Idared, Florina, Golden delicious. Selling 
apples, potatoes, a wide assortment of vegetables

Livadă. Mere Bio, soiuri de iarnă – simirenco, idared, florina, golden delicious. Propune mere, 
cartof alimentar, legume în sortiment. 

Orchard. Bio apples, winter varieties - Simirenco, Idared, Florina, Golden delicious. Selling 
apples, potatoes, a wide assortment of vegetables.

GORDINCOM S.R.L. 

PARASCHINO G.Ţ.

DANILOVA  IAROSLAVA G.Ţ.

MD  4601 str.  Independenţei  99,  
or. Edineţ, Republica  Moldova
tel.  +373 246 2 40 11
GSM: +37360201322
e-mail  fnfmed@mtc.md

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ EDINEŢ 
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ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD  4641 s. Şofrîncani,
r-nul Edineţ
GSM:  068945688
Tel.:  024668754

 str. Miciurina  21
MD 4720 s. Corjeuţi,
r-nul Briceni
GSM: 069121824

MD 4726 s. Grimancauţi,
r-nul Briceni
GSM:  068607111; 
069256636

MD 5176 s. Climăuţi,
r. Donduşeni
Tel./ fax: 251 93 2 56
GSM: 069006033; 
069201426

Minifermă de ovine, apicultură. Propune caşcaval, miere de albini din flori de tei, salcâm, 
polifloră. 

Sheep mini-farm; beekeeping. Offers cheese and honey - white, acacia, multiflora.

Produce şi propune cereale: grâu, porumb, oleaginoase: soia, floarea soarelui. Cartof 
alimentar de 4 soiuri. Propune şi prestează servicii de aprovizionare tehnico – materială gos-
podăriilor de fermieri prin intermediul magazinului agricol HUSA. 

Grows and offers cereals: wheat, corn, oleaginous varieties: soya, sunflower. Potatoes in 4 
varieties. Supply of technical and material services to farmers’ households through the agri-
cultural store HUSA.

Livadă. Frigider. Producerea fructelor în cantităţi mari. Propune pe piaţa internă / externă un 
sortiment larg de mere şi cireşe BIO de soiuri de perspectivă. Produce şi propune căpşuni în 
stare proaspătă. 
Orchard. Refrigerator. Production of fruits in large quantities. Offers on the domestic / inter-
national markets a wide range of BIO apples and cherries of promising varieties. Grows and 
sells fresh strawberries.

Produce cereale: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr după tehnologii 
avansate. Aplică cele mai performante mașini şi utilaje agricole. Produce şi propune pentru 
export cereale în cantităţi mari. 

Cultivation of cereals using most recent technologies: wheat, maize, sunflower, soya, sugar 
beet. Cultivation and export of cereals in large quantities.

CEBANOV ZINAIDA G.Ţ.

C.A.I.P.S. HUSA-RVN

GRIMPROD-AGRO S.R.L. 

CLIMĂUŢANUL AGRO S.R.L.  

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 4720 s. Corjeuţi,
r. Briceni
GSM: 069307175
Tel.: 024757325

MD2068 or. Chişinău
str. Nicolae  Dimo 23/3, of. 9
Tel.: 022990593
GSM: 069105755

MD 7133 s. Sauca, 
r. Ocniţa
tel.: 271 29 3 30
GSM: 078686139

MD 4634 s. Hlinaia,
r.  Edineţ
GSM:  068662844
Tel.: 024650300

Ferma – model în fitotehnie. Produce şi propune o gamă largă de legume şi cartofi alimenta-
ri. Propune parteneriat la fondarea casei de ambalare şi marketing. 

Model farm for crops cultivation offers a wide range of vegetables and potatoes. We are 
looking for partnerships in establishing a packing facility.

Propune fermierilor seminţe de cartof certificat de 5 soiuri germane: Solit, Delfine, Magda, 
Tamari, Alegria.  

Offers 5 varieties of certified seed potatoes from Germany: Solit, Delfine, Magda, Tamari, 
Alegria. 

Produce cereale: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, soia. Produce şi propune o gamă vari-
ată de fructe proaspete pentru piața internă/ externă. 

Cultivating cereals: wheat, corn, barley, sunflower, soya.
Grows and offers a wide range of fresh fruit on the domestic / foreign market.

Fermă - model de legume şi cartofi. Cultivarea legumelor pe teren deschis, aplicarea 
sistemului de irigare. Produce şi propune legume în sortiment larg; roşii, vinete, ceapă, 3 
soiuri de varză, cartofi. 

Model farm for the cultivation of vegetables and potatoes. We are growing vegetables in 
open ground, applying irrigation systems, offering a wide assortment of produce: tomatoes, 
eggplants, onions, three varieties of cabbage, potatoes.

STÂNCA IVAN GHEORGHE G.Ţ. 

AGROEXIM S.R.L. 

TURCOMAN VALENTINA G.Ţ. 

CHERDEVARĂ TATIANA G.Ţ. 
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ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 4634 s. Hlinaia,
r.  Edineţ
GSM:  068346021
Tel.:  024650134

MD 4641 s. Şofrîncani, r. 
Edineţ
GSM: 067168425
Tel.: 0246 68 265

MD 4600 or. Edineţ
Republica  Moldova
tel.: 0246 2 71 01
GSM: 067127101
GSM: 078282888
olga_purcăreanu@yahoo.com

MD  5111 s.  Arioneşti, 
r. Donduşeni
tel.: 0251 46 5 65
GSM: 069203 388

Fermă - model de legume şi cartofi. Cultivarea legumelor pe teren deschis, aplicarea 
sistemului de irigare. Produce şi propune legume în sortiment larg; roşii, vinete, ceapă, 3 
soiuri de varză, cartofi. 

Model farm for the cultivation of vegetables and potatoes. We are growing vegetables in 
open ground, applying irrigation systems, offering a wide assortment of produce: tomatoes, 
eggplants, onions, three varieties of cabbage, potatoes.

Mini ferma avicolă. Creşte 4 specii de păsări pentru carne şi ouă. Creşte şi propune păsări 
decorative – fazani. 

Mini poultry farm. Husbanding 4 species of poultry for meat and eggs. Growing decorative 
pheasants.

Pepenieră de 5 specii de pomi fructiferi. Aplică metode şi tehnologii avansate la producerea 
materialului săditor certificat. Propune material săditor devirozat de puieţi fructiferi de per-
spectivă pentru livezi superintensive. 

BIO planting material of 5 kinds of fruit trees. Nursery. High technologies in cultivation of 
certified planting material. Planting material. 

Produce porumb, grâu, floarea soarelui, soia, sfeclă de zahăr şi produse animaliere. Propune 
pentru piață fructe. 

Corn, wheat, sunflower, soybean, sugar beet and animal products. Offers fruits for the mar-
ket.

CHERDEVARĂ VASILE G.Ţ.

RUSSU OLEG G.Ţ. 

MECGRATO S.A.

AGROLĂSTAR S.R.L. 

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 5171 s.  Plop, r.  Don-
duşeni
tel.: 251 71 2 74
GSM: 069690847

MD 4614 s. Badragii  Noi,
r. Edineţ
tel.:  246 / 43 2 28
GSM: 067758988

MD 5123 s. Frasin,
r. Donduşeni
tel.: 251 41 3 95
GSM: 069596086

MD 5118 s. Codrenii  Noi,
r. Donduşeni
tel.: 025121092
GSM: 069184446

Creşterea  legumelor  cu  un  sortiment  larg  în  spaţiu  protejat. Produce  căpşuni  pe  teren  
deschis.Pepeniera  şi  producerea  materialului  săditor  de  bacifere  şi  căpşun.

Cultivating a wide assortment of vegetables in in protected space. Growing strawberries in 
open space. Nursery and planting material of berries and strawberries.

Produce grâu, porumb, soia, floarea soarelui. Propune pe piaţă cereale în cantităţi mari. 
Prestează şi propune servicii tehnice cu tehnică agricolă performantă. 

Cultivates potatoes, vegetables, soya, sunflower. Grain in large quantities. Advanced equip-
ment. Provides technical services.

Livada de măr, cais și cireș. Propune pentru export 6 soiuri de mere BIO în stare proaspătă în 
cantităţi mari. Pepenieră, produce şi propune material săditor certificat de pomi fructiferi.

Apple, apricot and cherry orchard.. Organic apples in large quantities for export. Offers 
certified fruit tree seedlings.

Livadă.  Producerea  fructelor: mere BIO, soiuri de iarnă.
Propune  pentru  piaţă  un  sortiment  larg  de  mere,  4  soiuri  de  prune  şi  3  soiuri  de  
cireşe.

Orchard. Fruit growing: BIO apples, winter varieties.
Offers for the market a wide assortment of apples, 4 varieties of plums and 3 varieties of 
cherries.

GŢ BEJENARI  ION G.Ț.

BĂDRĂGEANCA S.R.L.

FRUTMOL S.R.L. 

GOLDEN-FRUCT S.R.L.
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ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 4720 s. Corjeuţi,
r. Briceni
GSM: 069183370
GSM: 069140810

MD 5627 s. Moşeni, r. Rîşcani
tel.:  256 52 2 35; 25623306
GSM: 069154245; 
069094298

MD 7126 s. Lipnic,
r. Ocniţa
tel. 271 64 0 04
GSM  069912230; 
060252274

MD4601 or. Edineţ
str. Independenţei-99
tel.  0 246 2 58 09
GSM  69353501
www.transelit.md

Creşte şi propune cartofi alimentari şi seminceri. Produse de panificare după tehnologii 
tradiţionale şi de obiceiuri. Propune 18 denumiri de producţie de panificație calitativă.

Growing and selling potatoes for consumption and seeds. Traditional bakery products for 
various occasions. Offering 18 kinds of quality products.

Creşte cereale după tehnologii avansate: porumb, grâu, floarea soarelui, soia în cantităţi 
mari. Prestează servicii tehnice de lucrare a terenurilor agricole. 

Cultivation of cereals using advanced technologies: corn, wheat, sunflower, soybeans in 
large quantities. Technical services in processing agricultural lands.

Produce şi propune pe piaţa internă / externă miere de albini din flori de tei, salchâm, poli-
floră, propolis, laptişor de matcă, polen. Ferma model în apicultură. 

Offers on external and internal markets: bee products and natural honey in assortment: lime, 
acacia, polyfloral, propolis, royal jelly, pollen

Asigurări: - bunurilor persoanelor fizice şi juridice - mijloacelor de transport (CASCO şi de 
răspundere civilă auto); - tehnicii agricole de performanţă; - personală de accidente, pentru 
persoanele care pleacă peste hotare, asigurări medicale facultative; - încărcăturilor (CAR-
GO); - riscurilor avia; - alte genuri de asigurări. În cadrul companiei ,,Transelit” activează 
,,Fundaţia” de ajutorare a persoanelor bolnave de cancer ,,Ciumac Ion”. 1 % din veniturile 
Companiei este donat anual Fundaţiei. 

Insurance of: - goods belonging to individuals and legal entities; - means of transportation 
(CASCO and civil liability); advanced agricultural equipment; - individuals (against accidents, 
travels abroad, optional health insurance); - cargo (CARGO); - flight risks; - other types of 
insurance. In the framework of TRANSELIT the Foundation ”Ciumac Ioana” is functioning, 
providing support to people affected by cancer. 1% of the company income goes annually 
to the Foundation.

Î.I. MARCHITAN V.V.

VILATA-AGRO S.R.L.

CAPMOALE MARINA G.Ţ. 

TRANSELIT, COMPANIA DE ASIGURĂRI

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 4720 s. Corjeuţi,
r. Briceni
tel. 247 57 9 67
GSM 69740915

MD 4644 s. Trinca
r. Edineţ
tel.  024641666

MD  7126 s. Lipnic
r. Ocniţa
GSM 69530829; 69598515

Ferma ,,Model” de fitotehnie. Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat, aplică teh-
nologii avansate. Creşterea florilor de vânzare. Propune pe piaţă legume şi 20 de denumiri 
de flori. Creşte răsad de legume şi flori la comandă. 

Cultivation of early vegetables in protected soil, applying advanced technologies. Grow-
ing flowers. Offers a wide assortment of vegetables and potatoes, and 20 kinds of flowers. 
Grows up saplings of vegetables and flowers on demand.

Ferma  Model  de  creştere  a  florilor pentru vânzare. Loturi  demonstrative  şi  de  testare  
pentru  cultivarea  florilor. Propune  25 specii de flori:  în ghivece,  semințe,  bulbi.

Fermă-model de creştere a florilor pentru vânzare. Loturi demonstrative şi de testare pentru 
cultivarea florilor. Propune flori de 25 de specii: flori în ghiveci, seminţe, bulbi. Model farm 
growing flowers for sale. Demo and testing lots for flower growing. Offers flowers of 25 spe-
cies: potted flowers, seeds, bulbs.

Ferma  Model în  apicultură. Tehnologii  avansate  de  procesare  a  mierii  de  albini, linie  
minimarketing.  Propune  pentru  piaţă  o  gamă  largă  de  produse  apicole BIO,  8  denu-
miri  de  miere  de  albini  şi  derivatele  ei.

Model farm in beekeeping. Advanced technologies for processing honey; a mini-market-
ing line.  Offers a wide range of BIO beekeeping  products, 8 varieties of honey and their 
derivatives.

GAITUR NINA G.Ţ.

GRIB  VICTOR G.Ț.

FORTUNA  ANATOLIE G.Ț.

MD 4601 or. Edineţ
str.Şoseaua Bucovinei ---37A
tel. 0 246 2 24 36
GSM – 69041435

Produse de panificare după tehnologii tradiţionale şi de ritual în tradiţii moldoveneşti. Pro-
pune 18 denumiri de produse calitative. 

Traditional bakery products and ritual bread. Offers 18 kinds of quality products

S.C. MAXIMOS-PAN S.R.L.
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ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 4637 s. Poiana,
r. Edineţ
tel. 246 79 2 37
GSM  68324054

MD 4637 s. Poiana, r. Edineţ
tel. 246 79 2 37
GSM  068288450

MD7112 s. Rujniţa,
r. Ocniţa
tel. 69686007

MD7112 s. Rujniţa,
r. Ocniţa
GSM 068541027

Fermă-model în fitotehnie. Produce mere BIO de 5 soiuri de perspectivă. Propune pe piaţa 
internă / externă mere de calitate superioară în stare proaspătă. Propune gutui de 2 soiuri. 

Model cultivation farm. 5 promising varieties of BIO fruit. Offers for internal / external mar-
kets top quality fresh apples and 2 varieties of quince.

Fermă-model în fitotehnie. Produce mere BIO de 5 soiuri de perspectivă. Propune pe piaţa 
internă / externă mere de calitate superioară în stare proaspătă. Propune gutui de 2 soiuri. 

Model cultivation farm. 5 promising varieties of BIO fruit. Offers for internal / external mar-
kets top quality fresh apples and 2 varieties of quince.

Fermă-model în fitotehnie. Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat şi în câmp 
deschis, aplică tehnologii avansate. Creşte răsad de legume la comandă. Propune partener-
iat în domeniu. 

Model crops farm. Cultivating early vegetables in protected soil, applying advanced technol-
ogies. Growing vegetable seedlings on demand. Offers partnerships in this field.

Fermă-model în fitotehnie. Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat şi în câmp 
deschis, aplică tehnologii avansate. Creşte răsad de legume la comandă. Propune partener-
iat în domeniu. 

Model crops farm. Cultivating early vegetables in protected soil, applying advanced technol-
ogies. Growing vegetable seedlings on demand. Offers partnerships in this field.

GUMENIUC VLADIMIR G.Ţ.

GUMENIUC  ECATERINA G.Ț.

GOMENIUC ANATOLIE G.Ț.

GOMENIUC TATIANA G.Ț.

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD7112 s. Rujniţa,
r. Ocniţa
GSM 068698217

MD4601 or. Edineţ
tel.  231 49390
GSM 68477058

MD 4646 s. Oneşti,
r. Edineţ
tel. 246 51 4 36
GSM 78177078

MD  4739 s. Teţcani,
r. Briceni
tel. 069013483

Produce şi creşte legume timpurii în spaţiu protejat şi în câmp deschis, aplică tehnologii 
avansate. Creşte răsad de legume la comandă. Propune parteneriat în domeniu. 

Cultivating early vegetables in protected soil and on open land, applying advanced technol-
ogies. Growing vegetable seedlings on demand. Offers partnership in this field.

Produce şi propune seminţe de 12 specii de legume şi 28 de denumiri de flori. 

Growing and selling seeds of 12 varieties of vegetables and 28 kinds of flowers.

Prisacă. Produce şi propune miere de albini de flori de tei, salcâm, polifloră şi derivatele ei. 

Apiary. Honey and beekeeping products.

Livada.  Mere  Bio,  soiuri  de  iarnă – semirenco,  idared,  florina,  golden  delicios.  Propune  
mere,  cartof  alimentar,  legume  în  sortiment  larg

Orchard. Organic apples , winter varieties: Semerenco, Idared, Florina, Golden Delicious. 
Offers apples, potatoes, vegetables in a wide assortment.

GOMENIUC SERGHEI G.Ț.

VLAS  NINA G.Ț.

PAHOMEA  LILIA G.Ț.

DANILOVA  VERONICA G.Ț.
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ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD   7134 s. Unguri,
r. Ocniţa
Tel. 068957186
       027129480

MD  7120 s. Paustova
r. Ocniţa
Tel  67678478

MD 4614 s. Badragii  Moi
r. Edineţ
GSM 67313417

MD  5141 s. Ţaul
r. Donduşeni
Tel.  022923737
GSM 069433833
        069109834
office.roseline@gmail.com
www.roseline.org

Prisacă. Produce şi propune miere de albini de flori de tei, salcâm, poliflor şi derivatele ei. 
Fermă-model în apicultură.
Apiary. Honey and beekeeping products.

Prisacă. Produce şi propune miere de albini de flori de tei, salcâm, polifloră şi derivatele ei. 
Apiary. Honey and beekeeping products.

Produce  porumb,  floarea  soarelui,  grâu,  soia. Propune  pentru  piaţă  cereale,  culturi  
oleaginoase.

Cultivation of corn, sunflower, wheat, soy. Cereals, oil crops for the market.

Plantaţii  multianuale  de  măceş. Cultivarea  şi  producerea  în  cantități  mari  a  măceşului, 
aplică  tehnologii  avansate.  Tehnologii  speciale  de  uscare  a  măceşului  şi  obţinerea  
produsului  finit  BIO. Pulpa  măceşului  este  curățată  de  semințe  şi  peri. Propune  produ-
sul  uscat  BIO  în  cantități  mari  pe  piaţa  internă / externă.

Multi-annual plantations of briar. Cultivation and production of briar on industrial scale using 
advanced technologies. Special techniques for drying the fruit and obtaining the finished 
BIO product. Pips and loose stalks are removed. Proposes dry BIO product in large quanti-
ties on the domestic / foreign market.

PLEȘCA  CRISTINA G.Ț.

MACOVICIUC PETRU S.R.L.

RASTAȘANU MIHAELA G.Ț.

ROSE-LINE S.R.L. 

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 4601 or. Edineţ
GSM 69361888

MD 5118 s.  Codrenii  Noi
r. Donduşeni
Tel.  069161485

MD 4644 s. Trinca
r. Edineţ
GSM  68909695
          24641803

MD  4718 s. Caracuşenii  
Vechi
r.  Briceni
GSM 69160375
          60023286

Meșter popular. Confecţionează la comandă articole în stil tradiţional atractiv: brodate, 
croşetate, dantele, horboţele, feţe de masă, prosoape pentru obiceiuri. Haine şi şaluri de 
damă. 
Custom-made articles in an attractive traditional style: embroidered, crocheted, laces, table-
cloths, traditional towels for rituals. customs. Ladies’ clothing and shawls.

Livadă de măr, prun, cireş. Frigider. Produce şi propune pe piaţa internă / externă în cantităţi 
mari un sortiment vast de mere BIO, 4 soiuri de prun şi 3 soiuri de cireş. Fermă-model. 
Apple, plum, cherry orchard. Refigerator. Cultivates and offers for the domestic / internation-
al markets large quantities of BIO apples, 4 varieties of plums and 3 varieties of cherries.

Cultivarea legumelor timpurii în solare şi în câmp deschis: roşii, ardei dulci, vinete. Creşte 
flori de vânzare, propune o gamă largă de trandafiri. 

Cultivation of early vegetables in solariums and open field: tomatoes, sweet peppers, egg-
plant. Grows flowers for sale, offers a wide range of roses.

Produce  fructe,  cartofi BIO cu aplicarea  tehnologiilor  avansate. Loturi  de  testare  şi  
demonstrative  pentru  6  soiuri  de  cartofi. Propune  pe  piaţa  internă / externă  cartofi  
alimentari  în  cantităţi  mari.

Cultivating  fruits and BIO potatoes, applying  advanced technologies. Test and demo land 
plots for 6 varieties of potatoes. Potatoes in large quantities for the domestic / foreign mar-
ket.

MÎSLINSCHI  MARIA

ARION-DON S.R.L.

MORARI  LILIANA G.Ț.

DANISTAS – PLANT S.R.L.
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ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - EDINEŢ

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

MD 4644 s. Trinca
r. Edineţ
tel. 024641666
GSM 68855567

MD 4644 s. Trinca
r. Edineţ
tel.  024641666
GSM  068791318

Flori de 25 de specii: flori în ghiveci, seminţe, bulbi.

25 varieties of flowers: potted flowers, seeds, bulbs.

Fermă-model de creştere a florilor pentru vânzare. Loturi demonstrative şi de testare pentru 
cultivarea florilor. Propune flori de 25 de specii: flori în ghiveci, seminţe, bulbi. 

Model farm growing flowers for sale. Demo and testing lots for flower growing. Offers flow-
ers of 25 species: potted flowers, seeds, bulbs.

GHERGHELIGIU TAMARA G.Ț.

GRIB  DIANA G.Ț.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ BĂLŢI

or. Glodeni
str. Suveranităţii 2/23
mob. 069735496
tel/fax. 249 2 49 40      
E-mail ana.tiltu50@gmail.com
Tel, 230 22 258

str. Nucarilor 7, or. Râșcani 
GSM: +373 67 468 460 
GSM: 067132321
ștepuiuliana@gmail.com

Asistenţă tehnică pentru fermieri prin elaborarea planurilor de afaceri, instruiri, consultanță, 
organizarea vizitelor de schimb de experienţă, stagieri etc. 

Technical assistance for farmers through developing business plans, training, consulting, 
organizing visits to exchange experiences, internships, etc.

Producerea și comercializarea producției agricole: fasole de 3 soiuri, mere. Produse ECO. 
Production and marketing of agricultural products: beans of 3 varieties, apples. ECO prod-
ucts.

CIC GLODENI, CIC SOROCA

ȘTEPU MAXIM ION G.Ț.

s. Hristici, r-nul Soroca           
tel.: 023042284
GSM: 068112266

s. Mihailovca, r-nul Sângerei
GSM: 068387997

Produce și propune miere de albini din flori de tei, salcâm, polifloră și derivatele ei. Produse 
de cofetărie.
Produces and sells honey from lime blossoms, acacia, polyphlora and its derivatives. Confec-
tionery.

Produce și propune miere de albini din flori de tei, salcâm, polifloră și derivatele ei.
Produces and sells honey from lime blossoms, acacia, polyphlora and its derivatives.

BARAN  MARIA G.Ţ.

CIOCAN AVRAM G.Ț.
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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - BĂLŢI

str. Nicolae Bălcescu 8, 
or. Glodeni 
GSM: +373 69/ 32-43-55

s. Sevirova, r-nul Florești 
GSM: +373 69/ 278-347

s. Fundurii Vechi 
r-nul Glodeni           
GSM: 078897375

s. Zabriceni, r-nul Edineț
tel.: 024651318

Prepararea produselor din carne în asortiment. 
Meat products in a wide assortment.

Plante medicinale. Produse apicole.
Beekeeping products. Medicinal plants.

Creșterea legumelor  (ardei, vânătă, varză, pepene verde și altele). Creșterea fructelor.
 
Cultivating vegetables (peppers, aubergines, cabbages, watermelons etc.). Cultivating fruit.

Plante medicinale. Produse alimentare ecologice. 
Medicinal plants. Eco products.

NEGMAT-COM S.R.L.

ROBERT TIGHINEANU G.Ț.

PÎRGARI CRISTINA G.Ț.

MĂNĂSTIREA NAȘTEREA DOMNULUI

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - BĂLŢI

s. Hristici, r-nul Soroca 
GSM: 060 20 13 09

Mob.079533153
dianacrudu@yahoo.com

Chișinău, str. Studenților 17/2 
Mob.069977893

s. Drujba, r-nul Ungheni
Mob.079435378

Producerea fructelor: mere, prune, caise. 
Fruit production: apples, plums, apricots.

Struguri. Faină din spelta eco. Ceaiuri din plante.
Grapes. Eco spelt flour. Herbal teas.

Ciocalată artizanală: bomboane, tablete, figurine.
Artisanal chocolate: candy, tablets, figurines.

Miere cu condimente. Miere cu pomușoare. Miere cu fructe.
Honey with spices. Honey with berries. Honey with fruit.

TĂNASE IURIE G.Ț.

ELDI  CO S.R.L.

BIO-TREND S.R.L.

LEAHU SERGIU Î.I.
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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ - BĂLŢI

s. Negureni, r-nul Strășeni
Tel.069150517    

s. Varvareuca, r-nul Florești
Tel.060558255   

Chișinău, str. Lev Tolstoi 63/1
Tel.078752506

s. Colonița, Chișinău
Tel.079557559

Producerea prunelor: prune proaspete și uscate.
Processing plums: fresh and dry plums.

Produse din cereale fără gluten.
Products from non-gluten cereals. 

Miere cu adaosuri de semințe, nuci, caise, struguri.
Set-cadou de lumânări.
Honey with added seeds, nuts, apricots, grapes.
Candle gift set.

Produse din lavandă. Flori de levănțică, ulei eteric.
Lavender products. Flowers of lavender, lavender ethereal oil.

VEDVAN IMPEX S.R.L.

ART-PRO-ECO S.R.L.

GROSU ALA G.Ț.

LAVANDA MEA S.R.L.

or. Codru, str. Sf. Dumitru, 28, 
mun.Chișinău
Tel.079288999
E-mail: marin-lisi@mail.ru    

Miere de albini. Produse derivate.
Bees honey. Derivative products.

APITERA-LISÎ G.Ț.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ SUD (HÂNCEȘTI) 

s. Dimitrova, r-nul Cantemir
tel. +373 29121204
mob.+ 373 069160694

or. Ciadâr-Lunga
tel. 079400854

or. Hâncești
tel.: 067255665

s. Voinescu, r-nul Hâncelti
tel.: 060201275

Producător de ceapă şi  seminţe.    
Growing onions; seeds

Producerea şi comercializarea lânei și a produselor confecționate din lână. 
Production and marketing of wool and wool products.

Apicultor. / Beekeeping.

Producător de struguri de masă. / Growing table grapes.

CAIREAC NICOLAE G.Ţ.

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ SUD

CÎVÎRJIC VLADIMIR S.R.L.

VIDRAȘCO ION G.Ț. 

COVALIU IACOB G.Ț. 
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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ SUD (HÂNCEȘTI) 

s. Pereni, r-nul Hâncești
tel.: 069912176

s. Pogănești, r-nul Hâncești
tel.:  069816063

or. Hâncești
tel.:  079341609

s. Caracui, r-nul Hâncești
tel.: 069660361

s. Lăpușna, r-nul Hâncești
tel.: 068436712

Producător de struguri de masă. / Growing table grapes.

Producător de legume. / Cultivating vegetables. 

Producător de struguri de masă. / Growing table grapes. 

Producător de cereale. /Cultivating cereals  

Producător de struguri de masă. / Growing table grapes. 

TRONCIU NICOLAE G.Ț.

GUȚU MAIA

CETATEA VINULUI S.R.L.

POPUȘOI ANATOLIE DUMITRU G.Ț.

PODOLEANU ION VASILE G.Ț.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

savcadian@mail.ru
Telefon/fax:  
0235-2-77-68

or. Orhei
Tel.: +373 235/ 24-373 
GSM +373 79/ 51-32-71

Tel.: +373 235/ 32-487 
GSM +373 69/ 20-56-89

s. Jora de Mijloc 
Tel.: +373 235/ 55-739 
GSM +373 68/ 53-55-29

Producerea şi comercializarea producţiei agricole. Specializarea - creşterea materialului 
decorativ. 
Cultivation and sale of agricultural products. Specialized in growing decorative plants.

Mostre de tehnică agricolă. 
Samples of agricultural equipment

Producerea şi comercializarea produselor agricole (grâu, orz, porumb). 
Cultivation and sale of agricultural products (wheat, barley, maize).

ORGANIZAȚIA REGIONALĂ ORHEI 

EUROFLORA-COM S.R.L. 

CENTRU DE CREAȚIE TEHNICĂ A ELEVILOR, OR. ORHEI

GHELINSCHI D. G.Ţ. 
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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

s. Jora de Mijloc 
Tel.: +373 235/ 55-901 
GSM +373 68/ 51-93-40

s. Jora de Mijloc
tel.: 0235-55-242
GSM: 068535540

s. Jora de Mijloc
GSM: 079605844 

s. Furceni 
GSM: +373 69/ 20-91-41

Pepinieră pomicolă. Comercializarea materialului săditor (prun, cireş, vişin, cais, nuc, măr). 
Plant nursery. Saplings of plum, sweet cherry, cherry, apricot, nut, apple.

Pepinieră pomicolă. Comercializarea materialului săditor (prun, cireş, vişin, cais, nuc, măr). 
Plant nursery. Saplings of plum, sweet cherry, cherry, apricot, nut, apple.

Pepinieră pomicolă. 
Plant nursery.

Producerea şi comercializarea produselor agricole. 
Production and sale of agricultural products.

CEBOTARI F. G.Ţ. 

MELNIC VICTOR G.Ț.

CUCU PARASCOVIA G.Ț.

GASPER MIHAIL G.Ț.

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ ORHEI

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ ORHEI

GSM: 068 00 44 46

GSM: 078922299

GSM: 079440615
GSM: 076705777

GSM: 068 21 55 66

GSM: 069977716

Produse de patiserie. 
Confectionery.

Creșterea gutuielor.
Quinces cultivation.

Produse lactate. 
Dairy products

Produse lactate.
Dairy products.

Creșterea fructelor. Coase îmbrăcăminte specială pentru fermieri.
Fruit cultivation. Sewing special outfits for farmers. 

TE ADOR

COJOCARI VASILE G.Ț.

CARAMAN GRIGORE G.Ț. 

TURCAN ANDREI G.Ț.

PELAGHEA LINE S.R.L.
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FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ ORHEI

GSM: 069200750

GSM: 079816149

GSM: 079666450

GSM: 068819981

Producerea, comercializarea, colectarea, exportul și comercializarea mierii de albini și a 
produselor apicole.
Production, marketing, collection, export and marketing of honey and bee products.

ASOCIAȚIA APICULTORILOR DIN RAIONUL ORHEI

CEBAN LARISA G.Ț.

CARPATINA IMPEX S.R.L.

FĂGURAȘ DE AUR  S.R.L.

ORGANIZAŢIA REGIONALĂ ORHEI

GSM: 069365052

GSM: 078656215

PANTAZ DOINA G.Ț.

SAVCIUC ADRIANG G.Ț.

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A FERMIERILOR DIN MOLDOVA

ANIMAL SHOW

Producerea laptelui, creşterea tineretului de prăsilă, bovine 
rasa Simmental.

Milk production, growing breeding animals, 
Simmental cattle.

STAŢIUNEA TEHNOLOGICO-EXPERIMENTALĂ MAXIMOVCA

MD-6525 s. Maximovca, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova 
GSM : +373 69/ 69-79-40
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Rinapack SRL - Str. Zizinului, Nr. 109Bis, Cod 500407, Brasov, România - Tel: +40 368 414 029
www.rinapack.ro

Linii de ambalat legume

Rinapack SRL - Str. Zizinului, Nr. 109Bis, Cod 500407, Brasov, România - Tel: +40 368 414 029
www.rinapack.ro

PENTRU NOTIȚE








